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REDAÇÃO 

Atendendo a solicitações que nos foram dirigidas, resol
vemos publicar, na presente separata de nosso Boletim. várias 
leis, cujas disposições dizem respeito aos servidores da justiça 
em geral. 

Era nosso intuíto dar estampa a t~ quantas foram 
promulgadas, principalmente de 1981 até agora, tudo tendo 
feito para a consecução de tal objetivo. 

Dadas, todavia. às dificuldades encontradas para coligi
las, - é possível que no.s tenham escapado algumas, cuja publi,. 
cação, entretanto, faremos oportunamente, ou seja à medida 
em que as fôrmos localizando. 

As ora reunidas no presente volume são, a nosso vêr, as 
mais importantes, const~tuindo, assim, esta publicação uma 
fonte de informações utilíssima, para consulta de todos quantos 
tenham interêsse em conhecer as 8'Ua8 disposições. 

Por nos parecer, também, de real interêsse para 08 n0880S 
prezados cole,qas, publicamos, igualmente, no final do volvo
me, o provimento, baixado em 1961, sôbre a execução do8 8er
viços atinentes aos Registros de Im6veis, pelo então M. M. Juiz 
de Direito da Vara de Registros Públicos desta Capital e atual 
Ministro do Tribunal de Alçada, Dr. Raul da Rocha Medeiros 
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Junim-, - trabalho que honra, sobremaneira, o üustre magis
trado e que muito contribuiu para a regularização e unifm-mi
zação dos aludidos serviços. 

... ... ... 

Desejamos, aínda, aproveitar a oportunidade que a publi
cação desta separata nos oferece para render o tributo de nos
sas homenagens ao eminente Desembargadm- Atceu Corrdeiro 
Fernandes, Corregedor Geral da Justiça do Estado, pela aten
ção que lhe têm merecido os problemas de nossa classe, e o 
trabalho, inestimável, que espontaneamente tem desenvolvido 
no sentido de ajudá-la a solucioná-loB. 

Vem S.Excia. capitalizando, assim, cado, vez mati8, pela 
superioridad.e e alta compreensão com que exerce as ele'lX1.da8 
funções de seu cargo, - o reconhecimento dos Serventuárioa 
da J'URtiça de São Paulo, razão pela qual a Redação de nosso 
lO Boletim", certa de interpretar o sentir de todos-êles, se com
praz em utüizOlr o ensêjo que lhe é proporcionado pelo la~a,.. 
mento do presente volume, para testemunhar-lhe as expreB~ 
sóes de 8'UQ. adtmiração e apreço. 
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LEIS E DECRETOS 

LEI N.o 819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950 
Dispõe sôbre a forma de provimento MS Ofícios 

de ./ ustiça e dá outras providências. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Nenhum ofício de justiça será provido a 
titulo de propriedade, mas o seu exercicio será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - O provimento e a vacância das serventias 
de justiça reger-se-ão pelo disposto nesta lei. 

Artigo 3.° - a vacância da serventia decorrerá: 
a) da desistência, concedida por decreto, após a veri

ficação da regularidade dos serviços do cartório, procedida 
pelo juiz corregedor respectivo: 

b) do falecimento do serventuário; 
c) do abandono do exercício verificado em processo 

regular; 
d) de demissão imposta em virtude de sentença judi

ciária (artigo 189, I, da Constituição Federal); 
e) da remoção ou promoção, nos têrmos desta lei após 

a verificação da posse do novo cargo; 
f) de aposentadoria. 
Parágrafo único - A Secretaria da Justiça e Negócios 

do Interior, tomando conhecimento da vaga, dará ciência da 
mesma, no prazo de quarenta e oito (48) horas, à autoridade 
que deva iniciar o processo de concurso. 

Artigo 4.° - O falecimento, desistência ou aposentadoria 
do serventuário vitalicio não acarretará a vacância do ofício 
onde já servir sucessor, que será provido definitivamente na 
serventia, apostilado o respectivo título. 

Parágrafo único - no caso de falecimento, desistência 
ou demissão do sucessor, ficam assegurados ao serventuário 
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sucedido os direitos adquiridos pelos artigos 9.° e 10.°, do 
Decreto-Iei n. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 e parágrafo 
único do artigo 22 do Decreto-Lei n. 12.520 de 22 de janeiro 
de 1942, ficando ressalvado ao sucedido o direito de optar pela 
aposentadoria. 

Artigo 5.° - É institui da a carreira dos Servidores da 
Justiça, na qual ficam enquadrados os serventuários vitalícios 
e os escreventes habilitados de todos os cartórios do Estado 
não estipendiados pelos cofres públicos, qualquer que seja a 
sua natureza. Para êsse efeito, as serventias de Justiça ficam 
classificadas da seguinte forma: 

A) PRIMEIRA CLASSE 

1) os ofícios de registro de imóveis e anexos, os de 
tabelião de notas com os anexos do cível e do crime, os de 
distribuidor, partidor e contador e os de depositários público 
das comarcas de primeira entrância; 

lI) os ofícios de registro civil das pessôas naturais e 
anexos dos distritos e subdistritos que não sejam séde de 
município. 

b) SEGUNDA CLASSE 

I - os ofícios referidos no n. I, alínea "a", das comarcas 
de segunda entrância; 

II - os ofícios referidos no n. lI, da alínea "a", dos dis
tritos e subdistritos de sede de município pertencentes às 
comarcas de 1.a , 2.a e 3.a entrâncias e das comarcas de 1.a 

e 2.a entrâncias. 

c) TERCEIRA CLASSE 

I - os ofícios referidos no n. I da alínea "a", das co
marcas de terceira entrância; 

II - os ofícios referidos no n. II da alínea "a" dos 
distritos e subdistritos de séde de município pertencentes às 
comarcas de 4.a entrância e da sede das comarcas de 3.a 
entrância. 



-11-

d) QUARTA CLASSE 

I - os ofícios de registro de imóveis, de registro de títu~ 
los e documentos, de tabelião de notas, de tabelião de protestos, 
de escrivão do cível, da família e sucessões, da Fazenda PÚ~ 
bliea Federal, Estadual e Municipal, de acidentes do trabalho, 
de registros públicos de justiça gratuita, de menores, do crime, 
do juri e execuções criminais, de distribuidor e contador do 
civel e do crime, do partidor e do depositário público, da co
marca de São Paulo (4. a entrância) ; 

11 - os ofícios referidos no n. I da alínea "d", agiuti~ 
nada ou separadamente instalados, das comarcas de Santos e 
Campinas (4.a entrância) ; 

111 - os ofícios referidos no n. II da alínea" a ", dos dis
tritos e subdistritos da sede das comarcas de 4.a entrância. 

Artigo 6.° - Nenhuma admissão de serventuário será 
feita senão para o cargo inicial (artigo 84 da Constituição do 
Estado) . 

Artigo 7.° - As serventias que forem criadas serão sem
pre providas na forma preceituada nesta lei. 

Parágrafo único - Para efeito de provimento, equipa
ram-se aos ofícios vagos os que forem desanexados ou resta
belecidos. 

Artigo 8.° - O provimento dos cargos de Serventuário 
aos cartórios referidos no n. I da alinea "a" do artigo 5.°, 
uma vez verificada a vacância e a inexistência de candidatos 
à remoção, será feito mediante concurso de provas e de títulos, 
ao qual poderão concorrer os escreventes habilitados de ofício 
da mesma natureza ou com anexo do ofício posto em concurso, 
que contem mais de 5 anos de efetivo exercício, e os bacharéis 
em direito. 

Artigo 9.° - Comunicada a vaga, cujo provimento se 
deva realizar nos termos do artigo 8.°, o Presidente do Tribu
nal de Justiça fará publicar, no Diário da .Justiça, com prazo 
de vinte dias, editais de inscrição dos candidatos ao concurso. 

Artigo 10 - Os pedidos de inscrição serão acompanhados 
dos documentos a seguir relacionados: 

a) Quanto aos Escreventes: 
I - certidão de tempo de serviço passada pelo eSCrIvao 

encarregado do serviço de anotações, ou pela Corregedoria 
Geral da Justiça; 
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II - certidão de existência ou inexistência de faltas dis
ciplinares dos cartórios em que servirem ou tenham servido 
e do escrivão da corregedoria permanente. 

b) Quanto aos Bacharéis em Direito: 
I - certidão de registro de diploma; 

II - certidão da Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, provando a vigência da inscrição e a existência ou 
inexistência de faltas disciplinares tornadas públicas; 

III - prova de ser brasileiro nato, de maioridade e de 
estar no gozo de seus direitos civis e políticos; 

IV - Prova de quitação ou isenção do serviço militar. 
V - laudo de capacidade física e de não sofrer de mo

léstia contagiosa ou repugnante, expedido por Centro de Saúde 
ou Pôsto de Assistência Médico-Sanitária mantido pelo Estado; 

VI - fôlha corrida das delegacias de polícia no muni
cípio ou municípios e dos cartórios criminais da comarca ou 
comarcas onde tiver residido nos dois anos anteriores, pro
vada essa circunstância, bem como da Extinta Justiça Fede
ral, provando não estar pronunciado por despacho irrevogá
vel, não estar sujeito a medidas de segurança, não ter sofrido 
condenação passada em julgado, por crime de furto, roubo" 
extorsão, apropriação indébita, estelionato, receptação, fal
sidade ou moeda falsa, ainda que já tenha cumprido pena ou 
dela obtido perdão; 

VII - atestado de antecedentes - passado pelo Serviço 
de Identificação do Estado. 

§ 1.0 - Poderá o candidato apresentar outros documen
tos que lhe abonem a conduta ou merecimento, inclusive tra
balho sôbre assunto cartorário, desde que publicado dois anos, 
pelo menos, anteriormente ao concurso (redação dada pela 
Lei 9.538, 13/10/66). 

§ 2.° - Os requerimentos de inscrição mencionarão ex
pressamente, sob pena de exclusão do concurso, as comarcas, 
os cargos exercidos e os nomes dos juizes perante os quais 
os candidatos tenham servido. 

§ 3.° - À medida que lhe forem apresentadas as peti
ções, o Presidente do Tribunal de Justiça requisitará dos juí
zes perante os quais tenham servido os requerentes, e à 
Ordem dos Advogados do Brasil, se fôr o caso, informações 
reservadas sôbre a sua competência e idoneidade moral. 

Artigo 11 - Encerradas as inscrições, constituir-se-á a 
Comissão Examinadora, composta do Presidente do Tribunal 
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de Justiça. como presidente, o qual, por motivo de serviço 
p6blico, poderá ser substituido pelos vice-presidentes ou pelo 
Corregedor Geral da Justiça, de um Desembargador escolhido 
pelo mesmo Tribunal e de um serventuário nomeado pelo Se
cretário da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 12 - Reunida a comissão examinadora em local, 
dia e hora determinados pelo seu presidente, a ela serão pre
sentes os processos relativos às inscrições requeridas, tra
zendo relatório da Secretaria do Tribunal com informações, 
em cada caso, sôbre tempo de serviço e cargos exercidos, 
notas desabonadoras acaso existentes, resumo da documenta
ção, além de informações reservadas. 

§ 1.° - Será eliminado o candidato que não tiver exibido 
os documentos necessários, assim como o -que tiver cometido 
omissão culposa ou falsidade de declarações. 

§ 2.° - Ao candidato não admitido cabe o direito de 
recurso para o Tribunal de Justiça, interposto por petição, no 
prazo de cinco dias contados da pub1icação do ato. 

Artigo 13 - Decorrido o prazo a que se refere o § 2.° 
do artigo anterior ou decidido o recurso, serão publi~dos, nas 
quarenta e oito (48) horas seguintes, no "Diário da Justi
ça", os nomes dos candidatos admitidos e anunciado o dia, 
local e hora em que deverão comparecer para o início das 
provas. 

Artigo 14 - O concurso será público e constará da apre
ciação dos títulos apresentados pelos candidatos e de provas 
manuscritas, dactilográficas e oral, que serão precedidas de 
chamada dos interessados e da apresentação de prova de 
identidade. 

Parágraf(\ único - A comissão adotará critério que im
peça a identificação das provas escritas e dactilográficas até 
o momento de seu julgamento. 

Artigo 15 - A prova manuscrita, cuja duração não exce
derá de duas horas, será realizada em conjunto, independen
temente de pontos, devendo as questões versar sôbre matéria 
do ofício em concurso, formuladas no momento. 

§ 1.0 - Não será permitida a consulta a apontamentos, 
notas ou livros, exceto aos volumes de legislação não comen
tada, sob pena de exclusão. 

§ 2.° - Um dos examinadores, pelo menos, inspecionará 
continuamente o ato. 
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Artigo 16 - Seguir-se-á a prova dactilográfica que con
sistira na redação de qualquer ato pertinente ao ofício em 
concurso, sendo permitida a adaptação do candidato à má
quina de escrever, mediante seu manejo. 

Artigo 17 - No julgamento das provas manuscritas e 
dactilográficas atender-se-á não sômente aos conhecimentos 
profissionais revelados pelo candidato, mas também à caligra
fia, à ortografia e à rapidez da escrita. 

Parágrafo único - Será considerado inabilitado nas pro
vas manuscritas e dactilográficas o candidato que obtiver mé
dia de pontas inferiores a 4 (quatro). 

Artigo 18 - As arguições orais, no dia e hora prêvia
mente designados, versarão sôbre questões teóricas e práticas 
pertinentes á serventia, em prazo não superior a trinta minu
tos, findas as quais. cada membro da comissão atribuirá a 
cada candidato, em lista especial, a respectiva nota, lançando-a 
ao lado do nome do mêsmo. 

Artigo 19 - As notas serão sempre atribui das por exten
so com valores que variarão entre O (zero) a 10 (dez). 

Artigo 20 - Terminadas as provas, a comissão, em sessão 
secreta, promoverá: 

a) o exame dos títulos apresentadas, que receberão 08 
seguintes valores: 

I - diploma de bacharelou doutor em direito - 3 
pontos; 

II - diploma de qualquer outro curso de nível superior 
ou médio - 2 pontos; 

III - certificado de conclusão do curso ginasial, ou do
cumento equivalente, desde que não ocorram as hipóteses 
anteriores - 1 ponto; 

IV - obra a que se refere o parágrafo 1.0 do artigo 
10 - 2 pontos; 

V - Cada período de cinco anos de efetivo exercício 
como serventuário, escrevente, solicitador ou outra função re
lacionada com - o Poder Judiciário, inclusive advocacia, arre
dondando-se para mais o último período, se exceder de me
tade - 1 ponto. (Redação dada pela lei 2.704, de 23/7/54). 

VI - cada classificação em lista para nomeação em con
cursos. anteriores - 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 
10/12/53). 
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VII - serviço à Justiça Eleitoral, como anexo ao cargo, 
pelo prazo de dois anos, nos têrmos do art. 18, § 2.°, da Lei 
federal n. 1.164, de 24 de julho de 1950 - 1 ponto; (redação 
dada pela lei n. 2.392, de 10 de dezembro de 1953) ; 

VIII - participação, como examinador, em concurso de 
habilitação de escrevente ou de provimento de ofício de jus
tiça, 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 10/12/53); 

IX - conhecimento de taquigrafia, quando essa matéria 
nio fôr integrante de "curriculum" de curso previsto no n. 11 
- 1 ponto (revogado pela lei 2.392, de 10/12/53); 

X - eficiência de trabalho e boa cooperação, verificada 
através das informações reservadas e dos documentos - 1 
ponto; 

XI - exercício interino de escrevente, durante três anos, 
no cargo de serventuário - 1 ponto (redação dada pela lei 
n. 2.656, de 21/1/54) ; 

XII - Carta ou carteira de solicitador - 2 pontos; (re
dação dada pela lei 2.872, 18/12/54) ; 

XIII - efetivo exercício, durante 10 (dez) anos, na fun
ção de oficial maior - 1 ponto (redação dada pela lei 2.872, 
de 18/12/54) ; 

b) a apuração das médias resultantes das provas pres
tadas; 

c) a apuração da nota final, que será a soma dos pontos 
obtidos por fôrça do disposto nas alíneas "a" e "b". 

Artigo 21 - Concluida a apuração, organizará o presi
dente a relação geral dos candidatos aprovados. na ordem 
decrescente das notas, a qual, assinada pelos membros da co
missão, será incorporada pelo seu secretário, à ata fina} dos 
trabalhos e publicada no "Diário da Justiça". 

Parágrafo único - Admitir-se-á também, com referência 
ao resultado final, o disposto no § 2.° do artigo 12. 

Artigo 22 - Uma vez encerrado o concurso, o presidente 
comunicará à Secretaria da Justiça e Negócios do Interior os 
nomes dos três (3) primeiros classificados, em ordem decres
cente de notas, a fim de que um dêles seja provido no ofício. 

Parágrafo único - Havendo pluralidade de ofícios a se
rem providos, a lista se comporá de tantos nomes quantos 
forem as serventias e mais dois. 

2 
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Artigo 23 - Na classificação observar-se-ão ordinalmente 
as seguintes condições, caso se verifique empate: 

I - inexistência de faltas disciplinares; 
II - exercício como oficial maior no cartório vago, na 

data em que se verificar a vacância; 
IH - idade; 
IV - encargos de família; 
V - posse de certificado de acôrdo com a Lei n. 211~ 

de 7 de dezembro de 1948. 
Artigo 24 - Os processos de habilitação dos candidatos 

classificados na lista a que se refere o artigo 22 serão envia
dos juntamente com cópias das atas das sessões realizadas 
pela Comissão. 

Artigo 25 - O provimento dos cargos referidos no n. II 
da alínea "a" do artigo 5.°, uma vez verificada a inexistência 
de candidato à remoção, será também -, feito mediante con
curso de provas e títulos, aos quais poderão concorrer os 
escreventes habilitados de oficios da mesma natureza ou com 
anexo do oficio em concurso, que contem mais de cinco anos 
de efetivo exercício e os bacharéis em Direito, observado (). 
disposto nos artigos 9.° a 24, exceto o artigo 11. 

Parágrafo único - A comissão examinadora será cons
tituida do juiz corregedor permanente do cartório vago, que 
será seu presidente, do promotor público da comarca ou da 
primeira vara da comarca, quando houver mais de uma, e de 
um advogado designado pelo presidente da respectiva subse
ção da Ordem dos Advogados do Brasil, servindo como Secre
tário o escrivão da corregedoria permanente. 

Artigo 26 - As serventias a que se refere o artigo 5.<>' 
serão providas mediante remoção e promoção de serventuá
rios ou sucessores com exercício em funções da mesma natu
reza ou com anexo do oficio vago, da mesma classe ou da 
imediatamente inferior, que o requererem, aplicando-se no· 
processo de concurso o disposto nos artigos 9, 10, letra "a", 
ns. I e II e parágrafos 1.0, 2.° e 3.°, 12, 20, alínea "a"; 21. 
22, 23 e 24, com as seguintes modificações: 

a) as atribuições da comissão examinadora serão exer
cidas pelo Conselho Superior da Magistratura; 

b) a lista de classificação (artigo 22) conterá um nome 
para remoção e dois para promoção. Em caso de pluralidade 
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• oficios vagos, haverá multiplicidade correspondente, sendo 
OI dois nomes acrescidos, um para remoção e outro para 
promoção. 

c) é condição essencial ter o .candidato pelo menos dois 
anos de exercício efetivo no cargo. 

Parágrafo único - Nos casos das letras "a", "e" e "f", 
do artigo 3.0 havendo na serventia vaga, escrevente com mais 
de 12 anos de efetivo exercicio ou com mais de 15 anos de 
2IelViço público e que exerça o cargo de seu Oficial maior há 
mais de 3 anos ,seja bacharel em direito ou haja substituido 
interinamente o serventuário, embora alternadamente, nela 
será provido, expedindo o Poder Executivo o decreto de nomea
ção a requerimento do interesado. (Redação dada pela lei 
4.342, de 5/11/1957). 

No caso do Oficial Maior ser bacharel em Direito, o prazo 
de 12 anos de efetivo exercício fica reduzido para 5 (cinco) 
com prioridade sôbre os serventuários que sofreram redução 
territorial por esta lei e leis anteriores, (redação dada pela 
lei 8.101, de 16 de abril de 1964, artigo 132). 

Artigo 27 - Os dispositivos do Decreto n. 5.129, de 23 
de julho de 1931, bem como os Decretos ns. 6.697 e 6.697-A, 
ambos de 21 de setembro de 1934, que não colidirem com 
esta lei, ficam revigorados expressamente. 

Artigo 28 - Ficam asseguradas a todos os serventuários 
escreventes e auxiliares de cartório, as vantagens das Leis 
ns. 211, de 7 de dezembro de 1948 e 646, de 24 de fevereiro 
de 1950, mediante a exibição do competente certificado passa
do pela "Comissão do Artigo 30 das Disposições Transitórias 
da Constituição do Estado". 

Artigo 29 - As férias não gozadas serão contadas em 
dôbro, para efeito de aposentadoria, aos serventuários, escre
ventes e auxiliares da justiça. 

Art. 30 - Fica equiparado a serventuário e com direito 
a inscrição em concurso de promoção, respeitada a natureza 
do oficio, o escrevente que -, na data da abertura do concurso, 
contar: 

I - mais de cinco (5) anos de efetivo exercício no cargo,. 
para os ofícios de primeira e segunda classes; 

II - mais de dez (10) anos de efetivo exercício no cargo,. 
para os ofícios de terceira e quarta classes; 

Parágrafo único - Aos escreventes será concedida,. 
também, equiparação para o fim de inscrever-se em concurso. 
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para provimento de ofício de classe igualou imediatamente 
inferior (redação dada pela lei n. 3.836, de 11 de abril de 
1957) . 

Artigo 31 - Aos serventuários e escreventes classifica
dos em listas provenientes de concursos realizados até esta 
data e que não tenham sido nomeados, é permitida a inscrição 
nos concursos para cargos vagos ou que vagarem, com o mes
mo direito que então lhes assistia, desde que as vagas corres
pondam á mesma natureza e classificação estabelecida nesta 
lei. 

Artigo 32 - Ao ex-serventuário que, exonerado a pedido 
até a data da promulgação da presente lei, fizer a prova 
determinada no artigo 10, será permitido, independentemente 
de novas provas, inscrever-se nos concursos para os cargos de 
primeira classe por via do exposto no artigo 26, desde que 
conte mais de cinco (5) anos de efetivo exercício. 

Artigo 33 - Os serventuários que tiverem mais de quin
ze (15) anos de efetivo exercício poderão inscrever-se em 
concurso para a classe que se seguir à imediatamente superior. 

Parágrafo único - Os serventuários com mais de 25 anos 
de efetivo exercício, poderão inscrever-se em concurso para 
provimento de oficios de qualquer classe; (redação dada pela 
lei 2.535, de 13 de janeiro de 1954). 

Artigo 34 - Para os efeitos da presente lei, a -contagem 
de pontos provenientes de títulos será reduzida de metade, 
desprezada a fração inferior a cinco décimoR, se já tiver con
corrido para nomeação anterior. 

§ 1.0 _ Será computado o tempo de serviço em que o 
serventuário ou escrevente tiver permanecido á disposição dos 
poderes públicos federal, estadual ou municipal. 

§ 2.° - Computar-se-á em dôbro o tempo decorrente de 
acumulação de outro oficio que não seja pertinente á própria 
serventia, excluídos os casos de acumulação estabelecidos pejo 
regime determinado no Decreto-lei 11.464, de 30 de setembro 
de 1940 e legislação anterior sôbre a mesma matéria. 

Artigo 35 - O Chefe do Poder Executivo, de posse das 
listas de classificação, proverá a vaga dentro de dez (10) dias 
por qualquer dos candidatos classificados no respectivo con
curso. 

§ 1.0 - Será assegurada preferência para nomeação ao 
candidato que fôr ou já tiver sido classificado em três listas, 
desde que por elas não tenha sido beneficiado. 
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§ 2.° - Os nomes dos candidatos nas condições do pa· 
rágrafo anterior figurarão obrigatOriamente em lista, com 
menção expressa da circunstância preferencial, aplicando-se 
o artigo 23, caso haja mais de um candidato com o mesmo 
direito. 

§ 3.° - O escrevente que figurar mais de três vêzes em 
listas tríplices, terá preferência para provimento no ofício a 
que concorrer. Será também assegurada preferência para 
provimento de justiça ao escrevente ou serventuário portador 
do certificado expedido pela "Comissão do Artigo 30 do Ato 
das Disposições Transitórias da Constituição Estadual". 

Artigo 36 - Os candidatos incluídos em lista e não no
meados poderão, durante o prazo de dois anos, desde que o 
requeiram, inscrever-se em concurso de provas, dispensados 
destas, concorrendo à classificação final com a mesma nota 
anteriormente obtida. 

Artigo 37 - O Chefe do Poder Executivo poderá pro
ver livremente os cargos de que trata a presente lei quando, 
encerrados os concursos de provas, ocorrerem as seguintes 
hipóteses: 

a) - não aceitarem nomeação todos os candidatos clas
sificados ou dela desistirem expressamente; 

b) - encerrar-se o concurso sem inscrição de candi
datos; 

c) - não conseguir classificação nenhum dos candidatos. 
§ 1.0 - Dar-se-á preferência aos escreventes com qual

quer tempo de serviço, exigindo-se no ato de posse a documen
tação aplicável segundo o disposto no artigo 10. 

§ 2.° - Ocorrendo a hipótese de existência de candidato 
que não pertença aos quadros das serventias, far-se-á prova 
de saber lêr e escrever corretamente. (*) 

Artigo 38 - Quando o provimento decorrer da criação 
da comarca, será assegurado ao oficial do registro civil de 
pessôas naturais e anexos o direito de opção por um dos novos 
oficios de escrivão e tabelião de notas, se lhe convier a trans
ferência e a requerer ao Secretário da Justiça e Negócios do 
Interior, nos dez dias seguintes á publicação da lei, devendo, 
nesse caso, a nomeação ser feita na mesma ocasião em que 
o forem a dos serventuários dos demais oficios criados. 

Artigo 39 - Não serão providos ou nomeados os pronun
ciados por despacho irrevogável em crime contra o patrimônio 

(*) Vide pg. 95. 
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ou condenados por sentença de que não caiba recurso, pelo 
mesmo crime ou qualquer outro, à pena superior a dois (2) 
anos de reclusão. 

Artigo 40 - O Secretário da Justiça e Negócios do Inte
rior, até a data da promulgação da nova lei que fixar o quadro 
territorial do Estado, fará publicar, durante três dias, relação 
das vagas existentes nos cartórios do Registro Civil convo
cando, com o prazo de vinte dias, que será contado da última 
publicação, a fim de que declarem se pretendem remoção para 
os referidos cartórios, os oficiais: 

a) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, e desde 
que não tenham tido compensação por fôrça da lei n. 233, de 
24 de dezembro de 1948; 

b) dos cartórios de Registro Civil que sofreram des
membramento do distrito em que exerciam o cargo, por fôrça 
do Decreto-Iei n. 14.334, de 30 de novembro de 1944, desde que 
comprovem a continuidade do prejuizo após a vigência da lei 
233, de 24 de dezembro de 1948. 

§ 1.0 - A comprovação do desmembramento que tenha 
havido compensação, será feita mediante prova inequívoca 
fornecida pelo Instituto Geográfico e Geológico do Estado. 

§ 2. 0 - A remoção só poderá ser requerida para cartório 
de classe idêntica à do requerente. 

§ 3.° - Na remoção serão observados para preferência o 
tempo nos oficios e os encargos de família. 

§ 4.° - Não havendo qualquer pedido e, comunicado o 
fato pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior ao 
Tribunal de Justiça, o seu presidente fará abrir concurso de 
títulos, nos têrmos desta lei - (redação dada pela lei n. 1.296, 
de 16 de novembro de 1951). - NOTA: - l!:ste artigo ca
ducou em 31/12/53, em virtude da promulgação da Nova 
Divisão Ten-itorial, Judiciária e Administrativa do Estado, 
lei D. 2.456, de 30/12/53. 

Artigo 41 - Nenhum serventuário de justiça poderá 
entrar em exercício do cargo sem que apresente o respectivo 
título autêntico de nomeação e preste, perante o Corregedor 
Geral da Justiça, o necessário compromisso de exercer as 
funções com préstimo e lealdade, sob as penas da lei. 

Parágrafo único - Se o provimento, promoção ou remo
ção se der em virtude de criação de ofício, deverá o titular 
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exibir, também, revestidos das formalidades legais, o"s pro
tocolos e livros indispensáveis ao exercício do cargo. 

Artigo 42 - É de sessenta (60) dias o prazo no qual o 
nomeado, removido ou promovido deverá assumir o exercício 
de suas funções sob pena de caducar o seu direito. 

Parágrafo único - A posse será comunicada pelo juiz 
de direito competente à Secretaria da Justiça e Negócios do 
interior e à Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 43 - Sempre que o provimento resultar de vaga 
aberta por falecimento de serventuário, deverá o novo titular 
entrar em acôrdo com os herdeiros do morto com referência 
.à indenização do justo valor dos livros em andamento, mó
veis, utensílios e instalações do cartório em estado de utili
zação. Para êsse efeito o Juiz de Direito mandará proceder 
à avaliação por dois serventuários da comarca. 

Artigo 44 - Sem prejuizo para o interêsse público e 
ouvidos os respectivos juízes corregedores ,'3erá permitida a 
permuta dos ofícios de justiça entre serventuários da mesma 
natureza e classe, desde que não lhes falte menos de um quinto 
do tempo que lhes permita obter os benefícios da aposenta
doria. 

Artigo 45 - A Corregedoria Geral da Justiça fará pu
blicar anualmente uma relação dos serventuários e escreventes 
dos cartórios do Estado, mencionando o tempo de serviço geral, 
no cargo e na classe. 

Artigo 46 - Aos serventuários e escreventes inscritos em 
concurso fica assegurado o afastamento necessário á presta
ção de provas ou á satisfação de formalidades que se tornarem 
essenciais, não sofrendo quaisquer descontos quer no tempo 
de serviço, quer em outras vantagens. 

Artigo 47 - A contar da promulgação da presente lei, 
só poderá ser designado Oficial Maior um dos escreventes do 
mesmo cartório, quando houver, por indicação do respectivo 
escrivão; (redação dada pela lei n. 1.341, de 11 de dezembro 
de 1951). 

Artigo 48 - Vetado. 
Artigo 49 - Vetado. 
§ 1.0 - Vetado. 
§ 2.° - Vetado. 
Artigo 50 - Vetado. 
Artigo 51 - Vetado. 
Artigo 52 - Vetado. 
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Artigo 53 - Os serventuários, escreventes e demais 
auxiliares da Justiça, lotados em cartórios pertencentes a co
marcas cujas entrâncias foram rebaixadas, terão assegurados, 
para os efeitos desta lei e de aposentadoria tôdas as vantagens 
e direitos correspondentes à claS'Sificação anterior da referida 
comarca (redação dada pela Lei 3.769 de 24/1/57). 

Artigo 54 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, sendo aplicada aos cartórios vagos, desde que 
não tenham sido iniciadas as provas de concurso para seu 
provimento. 

Artigo 55 - Revogam-se tôdas as disposições anteriores 
referentes a provimentos de oficio de justiça, com ressalva do 
disposto nos Decretos-leis n. 5.120, de 21 de julho de 1931, 
n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, e 12.520, de 22 de ja
neiro de 1942, que ficam expressamente revigorados naquilo 
que não colidirem com a presente lei; (redação dada pela lei 
1.340, de 11 de dezembro de 1951). 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 31 de 
outubro de 1950. 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 
Synésio Rocha 

Publicado no D. O. de 1.°/11/1950. 

LEIS E DECRETO-LEIS A QUE SE REFERE A 
LEI 819 

LEI N. 211, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1;948, A QUE 
SE REFERE O ARTIGOS 23 INCISO V E 28 

DA LEI 819 
Regulamenta as vantagens concedidas pelo 

artigo 90 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias aos participantes ativos da Revolução 
Constitucionalista de 1992. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Lincoln Feliciano da Silva, na qualidade de seu Presi
dente, promulgo, nos têrmos do artigo 24, parágrafos 2.°, da 
Constituição Estadual, a seguinte lei: 
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Artigo 1.° - Por participantes ativos da Revolução Cons
titucionalista de 1932 devem entender-se: 

I - os voluntârios enquadrados em quaisquer unidades 
ou serviços de guerra criados na vigência do Movimento; 

II - os soldados, inferiores e oficiais que compunham 
unidades do Exército, da Fôrça Pública e da Guarda Civil e 
que, então, foram mobilizados e prestaram serviços determi
nados pelos respectivos comandos; 

III - os civis que prestaram serviços de l'etaguarda, tais 
como de instrução, mobilização e abastecimento de tropas em 
operações; de propaganda ou direção do movimento revolucio
nârio; de policiamento de cidades e outros serviços a. cargo de 
organizações então fundadas. 

Parâgrafo único - Essa participação deverâ ser satis
fatOriamente comprovada e não serâ reconhecida quando 
tenha havido capitulação propositada, deserção, condenação 
por crime praticado, adesão ao inimigo, ou recusa de prestar 
serviços durante a incorporação, ou ainda, quando durante e 
depois dela haja o interessado praticado atos, ou tomado ati
tudes incompatíveis com a sua adesão ao Movimento. 

Artigo 2.° - Por componentes da Fôrça Expedicionâria 
Brasileira, de São Paulo, deve entender-se: 

I - os que, de qualquer forma, integraram a Fôrça Expe
dicionâria Brasileira em operações no exterior; 

II - os componentes da Marinha de Guerra em ope
rações; 

III - os componentes da Marinha Mercante, ocupada em 
transportes de guerra; 

IV - os componentes da Fôrça Arérea Brasileira mobili
zados em operações de guerra no exterior, no patrulhamento 
dos mares ou nos serviços de combôio. 

DO INGRESSO NO SERVIÇO PúBLICO 

Artigo 3.° - Para efeito de cumprimento do disposto na 
alínea "a" do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucio
naía Transitórias, terão preferência para ingresso no serviço 
público os candidatos enquadrados no disposto nos artigos 
1.° e 2.° desta lei. 

§ 1.° - Inscrevendo-se nos concursos e provas de habili
tação realizados para provimento de cargos ou funções de 
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€xtranumerário no serviço público estadual, os referidos candi
datos farão desde logo prova de se encontrarem nas condições 
mencionadas neste artigo. 

§ 2.° - Em caso de igualdade na classificação, terão 
preferência, obrigatõriamente, os candidatos que tenham feito 
a prova a que se refere o parágrafo anterior. 

§ 3.° - Os mutilados da Revolução Constitucionalista de 
1932 e. da Fôrça Expedicionária Brasileira terão preferência 
para ingresso no serviço público, em cargos ou funções com
patíveis com as suas aptidões físicas, de acôrdo com o parecer 
médico fornecido pelo Serviço Médico da Secretaria do 
Govêrno. 

DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS PúBLICOS 

Artigo 4.° - A efetivação a que se refere a alínea "b" 
do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias se dará no cargo ocupado pelo funcionário na data da 
promulgação da Constituição do Estado, ainda que tenha sido 
nêle provido interinamente. 

Parágrafo único - Se o cargo ocupado por funcionário, 
na data referida no "caput" deste artigo, tiver titular efetivo, 
não caberá a aplicação do disposto nesse artigo. 

Artigo 5.° - Dispensado o decurso de tempo a que se 
refere o artigo 88 da Constituição do Estado, o funcionário 
abrangido por esta lei é considerado estável, para todos os 
efeitos, nos têrmos da alínea "e" do artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, e 18, parágrafo úni
co, das Disposições Transitórias da Constituição Federal. 

Artigo 6.° - Os funcionários abrangidos por esta lei, 
que já eram efetivos à data da promulgação da Constituição 
Estadual, ficam com os seus vencimentos elevados, consoante 
o disposto na alínea "dI> do artigo 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo único - Em se tratando de padrão ou refe
rência final, a elevação será correspondente à diferença entre 
€stes e o imediatamente inferior. 

Artigo 7.° - A promoção a que se refere a alínea "e" 
do artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias será efetivada quando se verificar a reforma, passa
gem para a reserva ou aposentadoria, ficando, entretanto, 
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ressalvado aos beneficiados o direito de receber sempre, até 
que se verifique aquela promoção, os vencimentos correspon
dentes ao pôsto imediatamente superior, desde que reconhe
cida sua participação no Movimento pela Comissão na forma 
regulada. 

§ 1.0 - Caso se verifique a morte de elementos que 
preencham os requisitos estabelecidos neste artigo, quando 
ainda não promovidos, será feita a promoção p6stum'a. 

§ 2.° - Aos coronéis da Fôrça Pública e aos Chefes de 
agrupamentos da Guarda Civil os vencimentos previstos neste 
artigo serão iguais aos subsídios normais e, respectivamente, 
mais a diferença de proventos que existe entre os postos de 
coronel e tenente-coronel e entre as graduações de chefe de 
agrupamento e inspetor-chefe. 

§ 3.° - Para os efeitos de que trata o presente artigo, 
os postos imediatos às graduações de anspeçada, subtenente e 
aspirante, são, respectivamente, sargento, segundo tenente e 
primeiro tenente. 

§ 4.° - As vantagens acima consignadas não excluem as 
demais que outras leis regulam. 

§ 5.° - O disposto neste artigo se aplica aos agregados, 
desde que comprovada sua condição de participantes ativos 
da Revolução Constitucionalista ou componentes da Fôrça 
Expedicionária Brasileira. 

Artigo 8.° - As vantagens a que se referem os artigos 
3.° e parágrafo, 4.° "caput", 5.° e 6.° e parágrafo desta lei, e 
que correspondem às alíneas "a", "b", "c" e "d", do artigo 30 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevêm 
casos diferentes e não são cumulativas prejudicando-se, por
tanto, mutuamente. 

DOS QUE DESEJAM DEDICAR-SE À AGRICULTURA 

Artigo 9.° - Aos participantes ativos da Revolução 
Constitucionalista de 1932 e aos componentes da Fôrça Expe
dicionária Brasileira, de que trata esta lei, e que desejarem 
dedicar-se à agricultura, o Estado doará lotes de terras do seu 
patrimônio, de área não superior a 50 hectares, localizados em 
zonas próximas a centros populosos e de vias de comunicação. 

§ 1.0 - Relativamente aos imóveis a que se refere êste 
artigo, ficam estabelecidas as seguintes condições e vantagens: 
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a) não poderão ser alienados em vida do donatário; 
b) não poderão ser onerados, nem penhorados por dívi

das, salvo em garantia das que forem contraídas com entidade 
oficial autorizada a fazer empréstimos à lavoura e à pecuária, 
ou por execução provenientes de impostos e taxas. 

§ 2.° - O disposto neste artigo não terá aplicação aos 
que já sejam proprietários de terras e que desejarem cultivá-las. 

§ 3.° - O donatário assumirá o compromisso de efetiva 
e ininterruptamente cultivar pelo menos dois têrços da área 
doada, sob pena de se tornar nula e de nenhum efeito a doação. 

§ 4.° - A doação se transmitirá aos herdeiros do benefi~ 
ciado com as mesmas vantagens e encargos. 

§ 5.° - A doação de que trata êste artigo é irrevogável,. 
salvo os casos previstos no § 3.° dêste artigo. 

DA ASSISTtNCIA AOS EX-COMBATENTES 

Artigo 10 - Por todos os meios ao seu alcance, o Esta
do dará assistência eficiente aos ex-combatentes da Revolução 
Constitucionalista de 1932 e da Fôrça Expedicionária Bra
sileira, e aos que dêles dependem, até que se complete o seu 
reajustamento à vida civil. 

§ 1.0 - A assistência referida poderá ser prestada por 
intermédio da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, sec
ção de São Paulo, e da Federação dos Voluntários do Estado 
de São Paulo, bem como por qualquer outra entidade que para 
tal exista. 

§ 2.° - Às duas entidades referidas no parágrafo ante
rior será concedida, no exercício de 1948, uma subvenção de 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) uma vez que os seus esta
tutos as habilitem cabalmente ao exercício do fito assistencial 
a que se destinam. 

§ 3.° - Nos demais exercícios a subvenção 00 outros 
favores serão concedidos às referidas entidades, satisfeitas 
que sejam pelas mesmas as exigências legais usuais à con
cessão de tais favores, mediante prova da aplicação da sub
venção anterior aos fins de que trata a letra "h" do artigo 
30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

DOS MEIOS DE EXECUÇÃO 

Artigo 11 - Para a execução do disposto nesta lei fica 
criada uma comissão denominada "Comissão do Artigo 30 
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das Disposições Transitórias" constituída de três membros 
nomeados pelo Governador do Estado, e assim indicados: 1 
advogado do Departamento Jurídico do Estado, livremente 
escolhido pelo Governador: 1 funcionário do Poder Judiciá
rio, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça; e 1 fun
cionário da Assembléia Legislativa, indicado pela sua Mesa. 

§ 1.0 - Os membros da Comissão não serão remunera
dos, mas seus serviços serão considerados relevantes. 

§ 2.° - A nomeação será feita dentro de 15 dias a contar 
da data da publicação desta lei. 

§ 3.° - O Governador do Estado designará o local de 
funcionamento e a repartição que se incumbirá do expediente 
e arquivos da Comissão. 

Artigo 12 - A Comissão competirá: 
a) eleger o seu Presidente e elaborar o Regimento 

Interno. 
b) processar os pedidos dos interessados na obtenção 

dos benefícios de que trata esta lei; 
c) exigir prova documental e apreciar a autenticidade 

e valor probante da mesma, para os fins previstos nesta lei; 
d) expedir um certificado, que será aRsinado pelo Pre

sidente, declaratório de que o interessado faz jus às vanta
gens a que se refere o artigo 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, nos têrmos previRtos nesta lei, 
cabendo ao mesmo interessado re.querer a respectiva outorga 
perante as autoridades competentes; 

e) estudar e sugerir aos poderes competentes sempre 
que preciso, as medidas necessárias à perfeita e cabal apli
cação de todos os itens do referido artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e à execução do dis
posto nesta lei. 

§ 1.0 - Funcionará junto à Comissão, na qualidade de 
Procurador dos interesses da administração, um advogado do 
Estado, designado pelo Procurador Geral do Departamento 
Jurídico, com a atribuição de emitir pareceres nos processos 
submetidos à Comissão. 

§ 2.° - É isento de sê lo, taxa e emolumentos, inclusive 
dos de reconhecimento de firmas, todo ato, petição, papel ou 
documento destinado a instruir o processo de que trata a 
alínea "b" dêste artigo. 

§ 3.° - É isento de sêlo, taxa e emolumentos, inclusive 
dos de reconhecimento de firmas, todo ato, petição, papel ou 



- 28-

documento destinado a instruir o processo de que trata a 
alínea "b" dêste artigo. 

§ 3.° - Fica fixado o prazo de um ano, a contar da 
vigência da presente lei, para que os interessados dirijam 
seus pedidos à Comissão, que se dissolverá depois de decidir 
todos os pedidos apresentados em tempo oportuno. 

§ 4.° - Sempre que houver suspeitas ou denúncia da 
ocorrência de fatos mencionados no parágrafo único do arti
go 1.0 a Comissão procederá a tôdas as diligências para escla
recimentos, ouvido o requerente. 

Artigo 13 - O Chefe do Govêrno proporá a abertura 
dos créditos necessários para o cumprimento desta lei. 

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 7 de 
dezembro de 1948. 

a) LINCOLN FELICIANO, Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 7 de dezembro de 1948. 

a) Oswaldo P. da, Fonseca, Diretor Geral 

DECRETO N. 5.129 - DE 23 DE JULHO DE 
1931, A QUE SE REFERE O ARTIGO 27, DA 

LEI 819 
Dispõe sôbre a nomeação, demissão e prerroga

gativas dos escreventes habilitados, e dá outras 
providências . 

Artigo 1.0 - Todos os escnvaes, inclusive os escrlvaes 
de paz, oficiais de registro de imóveis e de protesto, do registro 
de títulos, tabeliães, contadores, . partidores, distribuidores e 
depositários públicos podem ter um ou mais escreventes. 

Parágrafo 1.0 - O número de escreventes de cada car
tório ou ofício será fixado pelo juiz a que estiver subordinado 
(decreto 4.786, de 1930, artigo 2.°), ouvido o respectivo 



- 29-

serventuário, e com recurso dêste para o corregedor geral da 
justiça. 

Parágrafo 2.° ~ O número fixado poderá ser aumentado 
ou reduzido, na forma do parágrafo anterior. Quando, porém, 
da redução resulte a dispensa de algum escrevente, o juiz só 
a pertimitirá mediante prova de sensivel diminuição da renda 
do cartório. Da decisão do juiz haverá recurso, do escre
vente dispensado e do serventuário para o corregedor geral 
da justiça. 

Parágrafo 3.° - No caso do parágrafo antecedente, se
rão dispensados os escreventes mais modernos, sendo-Ihes, 
porém abonados os vencimentos de três meses. 

Artigo 2.° - Os titulos dos escreventes, nos cartórios 
em que houver mais de um, serão numerados ordinalmente, 
por antiguidade ou merecimento, segundo proposta do serven
tuário a decisão do juiz. 

Artigo 3.° - Os escreventes serão nomeados e demitidos 
pelo juiz a que estiver subordinado o cartório. Da demissão 
haverá recurso para o Corregedor Geral da Justiça. 

Artigo 4.° - A nomeação dependerá de aprovação em 
exame efetuado perante uma comissão formada, na Capital, 
pelo juiz a que estiver subordinado o cartório e mais doís 
juizes designados pelo diretor do Palácio da Justiça, no in
terior, pelo juiz de direito, o substituto do distrito e mais 
um examinador designado pelo juiz de direito. Nota: -
~ste artigo foi modificado pelo 83, do dec. Lei n.o 11.058, de 
26/4/1950, que diz: - "O exame dos candidatos a escreventes 
será efetuado por uma comissão constituida pelo Juiz Corre
gedor Permanente do Ofício, como presidente, e por dois exa
minadores, um deles advogado e outro serventuário de Justiça). 

Parágrafo único - Nas comarcas do interior, em que 
houver mais de uma vara, a Comissão será composta pelos 
juizes de direito e um dos substitutos, se fôr necessário. 

Artigo 5.° - A inscrição para o exame será requerida 
em petição assinada pelo candidato e pelo serventuário do 
cartório. 

Parágrafo 1.0 - A petição será instruida com os se
guintes documentos: 
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a) folha corrida; 
b) atestado de capacidade moral, subscrito por duas 

pessoas abonadas e conhecidas do juiz; 
c) atestado de capacidade física e de não sofrer o can

didato de moléstia contagiosa ou repugnante, expedidas pelo 
médico designado pelo juiz. 

Parágrafo 2.° - Ao apresentar-se a exame, os candida
tos deverão exibir caderneta de identidade. 

Parágrafo 3.° - SOmente podem inscrever-se para o 
exame, os cidadãos brasileiros natos, inclusive os referidos 
nos ns. 2 e 3 do artigo 69 da Constituição Brasileira, que 
estiverem no gôzo dos direitos civis e políticos, não incursos 
na proibição do artigo 39, Parágrafo 1.0 do decreto n. 123, 
de 1892. 

Artigo 6.° - O exame, que será público, constará de uma 
prova escrita e outra oral. 

Artigo 7.° - A prova escrita consistirá na redação de 
ofícios, editais, certidões, autos, termos e escritura; na 
organização de contas, cálculos e rateios e na execução de 
qualquer outro ato do ofício. . 

Parágrafo 1.0 - Haverá uma prova autográfica ou ma
nuscrita e outra datilográfica. 

Parágrafo 2.° - A prova escrita durará no máximo 
duas horas, e será realizada, independentemente de pontos, 
na presença da Comissão, que formulará sucessivamente as 
questões que o candidato deva resolver. 

Parágrafo 3.° - No julgamento da prova escrita a Co
missão atenderá não sOmente aos conhecimento profissionais 
revelados pelo candidato, mas também à caligrafia, à ortogra
fia, à rapidez e à redação da escrita. 

Parágrafo 4.° - O candidato inabilitado na prova escrita 
será desde logo excluido do exame. 

Artigo 8.° - A prova oral consistirá em arguições, práti
cas sôbre os diversos serviços do cargo e durará meia hora. 

Parágrafo 9.° - Os autos de exame para nomeação de 
escrevente são sujeitos à correção do Corregedor Geral da 
Justiça, que, verificando haver nulidade substancial ou inap-
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tidão notória do candidato aprovado, determinará a exoneração 
dêste. Dessa exoneração haverá recurso para o Conselho Dis
ciplinar da Magistratura. 

Artigo 10 - Depois de um ano de exercício, o escre
vente não poderá ser demitido, senão nos casos e nos têrmos 
do artigo 1.0 - parágrafo 3.° e 11 dêste decreto, ou a bem do 
serviço público. 

Parágrafo 1.0 - A demissão a bem do serviço público 
será decretada pelo juiz ex-ofício, ou sob denúncia do serven
tuário do cartório, de qualquer prejudicado ou presidente do 
Instituto dos Advogados. 

Parágrafo 2.° - A demissão será precedida de processo 
disciplinar, iniciado por portaria do juiz ou pela denúncia, 
tomada por têrmo, de acôrdo com o parágrafo anterior. 

Parágrafo 3.° - A denúncia deverá ser satisfatOriamente 
fundamentada, para provocar processo disciplinar. 

Parágrafo 4.° - O escrevente arguído poderá apresentar 
defesa escrita no prazo de 10 dias. 

Parágrafo 5.° - Se o escrevente arguido não fôr encon
trado na séde da Comarca, para os fins do parágrafo 4.°, será 
chamado por editais com prazo de 15 dias. 

Parágrafo 6.° - Se, notificado da denúncia ou do pro
cesso iniciado, e passados os 15 dias, no caso do parágrafo 
anterior, o escrevente não apresentar, no prazo legal a sua 
defesa, mandará o juiz lavrar portaria de demissão. Se o 
arguido acudir com sua defesa, será concedida uma dilação 
probatória de dez dias, comum às partes seguindo-se logo a 
decisão do juiz. 

Parágrafo 7.° - Da decisão do juiz, demitindo ou não 
o escrevente, cabe recurso para o Conselho Disciplinar da 
Magistratura. 

Artigo 11 - O escrevente pode também ser demitido a 
requerimento do serventuário do cartório, sem declaração de 
motivo, mas nesse caso, fica, durante um ano, com direito á 
metade dos vencimentos, salvo se antes obtiver outra colocação 
com renda equivalente a essa metade. 

Artigo 12 - Ê facultado aos escreventes de ofícios ou 
cartórios requerer a sua admissão á Caixa Beneficente dos 

3 
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Funcionários Públicos, nas mesmas condições dos parágrafos 
seguintes. 

Parágrafo 1.0 - As contribuições de qualquer natureza, 
bem como o peculio e o auxílio para funerais serão equivalen
tes a dois terços dos devidos ou do que competir aos serven
tuários dos oficios de justiça nos quais servirem. 

Parágrago 2.° - Os atuais escreventes com mais cin
coenta anos de idade poderão requerer a sua inclusão uma 
vez que sirvam, pelo menos, dez anos, desde que o requeiram 
dentro dos noventa dias seguintes à vigência do presente de
creto. Fora do caso especial do presente parágrafo, nenhum 
escrevente com mais de cincoenta anos de idade será admitido. 

Artigo 13 - Os escreventes estão sujeitos às penas disci
plinares do artigo 34, do decreto 4.786, de 1930, observados 
os artigos 37, 38 e 39 do mesmo decreto. (Nota: - ~ste 

decreto dispõe sôbre o regime de correições). 
Artigo 14 - O escrevente exonerado a pedido seu, ou 

na forma dos artigos 1.0 e parágrafo, 3 e 11, pode ser nomeado 
para outro cartório da mesma natureza, independentemente, 
de novo exame mediante requerimento subscrito pelo candi
dato e pelo respectivo serventuário. 

Parágrafo único - Se o cartório ou ofício fôr de natureza 
diversa, o exame versará exclusivamente sôbre as matéria~ 
extranhas ao antigo serviço. 

Artigo 15 - Os vencimentos dos escreventes de todos os 
cartórios do Estado serão fixados pelo Secretário da Justiça, 
mediante proposta dos respectivos serventuários e informação 
do juiz. 

Parágrafo 1.0 - Nos trinta dias que se seguirem à vi
gência dêste decreto, os serventuários da Justiça, que tiverem 
ou desejarem ter escrevente, apresentarão as suas propostas 
ao juiz, e êste as remeterá, informadas, ao Secretário da Jus
tiça dentro de 10 dias. 

Parágrafo 2.° - A proposta será acompanhada de infor
mações sôbre a renda do cartório e o número de escrevente. 

Parágrafo 3.° - Os escreventes serão classificados pelo 
Juiz em categorias, para cada cartório, com vencimentos dife
rentes, e sob proposta do serventuário, como recurso para o 
corregedor geral (art. 2.°). 

Parágrafo 4.° - Na falta de proposta, o juiz prestará 
ex-ofício as informações a que aludem os parágrafos 1.0 e 2.°. 
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Parágrafo 5.0 - O Secretário da Justiça unifonnizará, 
tanto quanto possível, os vencimentos dos escreventes de car
tórios de natureza e renda equivalentes. 

Parágrafo 6.0 - A tabela só poderá ser alterada de três 
em três anos, mediante, representação fundamentada e do
cumentada do serventuário ou dos escreventes, e informação 
do juiz. 

Parágrafo 7.0 - Quando, durante o trienio, forem crea
dos novos lugares de escreventes, o Secretário da Justiça, fixa
rá os vencimentos na fonna dos parágrafos antecentes, po
dendo alterá-los na primeira revisão da tabela. 

Artigo 16 - Na licenças que serão concedidas pelo juiz, 
com audiência do serventuário do cartório, perceberão os es
creventes a parte dos vencimentos a que alude o artigo 7.0 da 
lei n. 1.521, de 1916. 

Artigo 17 - O serventuário do cartório. de acôrdo com 
o juiz. poderá distribuir a cada um dos seus escreventes de
terminados serviços. como o de reconhecimento de finnas. as 
intimações. o expediente dos feitos etc .• e. nesse caso. o escre
vente será responsável civil e criminalmente pelo ato que 
subscrever. 

Parágrafo 1.0 - A distribuição do serviço será publicada 
por edital e afixada permanentemente e ostensivamente no 
cartório. 

Parágrafo 2.0 - O serventuário do cartório não fica im
pedido de executar cumulativamente o serviço distribuído. 

Artigo 18 - Os escreventes terão direito a quinze dias 
contínuos de férias em cada ano civil, sem perda de venci
mentos. As férias serão concedidas pelo juiz, a pedido do 
escrevente. ouvido o serventuário. (Modificado pela lei 
n.o 2.177. de 23-7-53). 

Artigo 19 - O serventuário que tiver escrevente poderá 
igualmente gozar de férias até trinta dias, concedidas pelo 
juiz. O escrevente que o substituir será obrigado a entre
gar-lhe a renda líquida do cartório. observado o disposto nos 
parágrafos 2.0 e 3.0 do artigo 20. 

Artigo 20 - Os escreventes. segundo o lugar que ocupa
rem (art. 2.0

). são os substitutos do serventuário efetivo, nos 
casos de férias ou licença. 
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Parágrafo 1.0 - O serventuário licenciado terá direito a 
uma parte da renda liquida do cartório, correspondente às 
quotas fixadas no artigo 7.° da lei 1.521, de 1916, ou a tôda 
essa renda líquida, quando em férias. 

Parágrafo 2.° - O serventuário interino lançará diària
mente em livro próprio a receita e a despesa do cartório, e 
recolherá, até o dia trinta de cada mês, ao estabelecimento 
indicado pelo serventuário efetivo a quota pertencente a êste, 
sob pena de ser imediatamente demitido. 

Parágrafo 3.° - O serventuário licenciado poderá, até 
seis meses depois de terminar a licença, reclamar contra qual
quer infidelidade das contas do interino, e o juiz decidirá de 
plano e sem recurso. 

Parágrafo 4.° - O serventuário interino antes de assu
mir o exercício do cargo, dará fiador idôneo que se obrigue 
pela entrega da renda do cartório referida no parágrafo 2.° 
se assim o exigir o serventuário efetivo. 

Artigo 21 - Os serventuários dos ofícios de justiça po
dem, sob a sua exclusiva responsabilidade, ter os praticantes e 
fiéis que entenderem necessários. 

Parágrafo 1.0 - Os praticantes e fiéis não terão título 
de nomeação e vencerão o que combinarem com o serventuário. 
Os contratos serão arquivados em juízo, e o Juiz assegurará 
a sua execução. 

Parágrafo 2.° - Os praticantes e fiéis não podem escre· 
ver nos autos ou fazer intimações, salvo aos advogados e 
solicitadores, quando êstes fizerem declaração, datada e assi
nada á margem da sentença, despacho ou quota, de que foram 
intimados. 

Artigo 22 - A promoção dos escreventes, no mesmo 
cartório, será feita pelo juiz de direito, sob proposta do 
serventuário. 

Parágrafo único - Se o serventuário declarar preferir 
admitir nôvo candidato em vez de promoção de seus escre
ventes, o juiz ordenará a abertura do exame, para provimento 
de qualquer dos lugares que se tiver vagado. 

Artigo 23 - O serventuário lançará a receita e a despesa 
do seu cartório ou ofício, diàriamente, em livro próprio, aberto 
e rubricado pelo juiz de direito. 
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Artigo 24 - Êste decreto entrou em vigcr a 1.0 de janei~ 
ro, de 1932, revogadas as disposições em contrário. Palácio 
do Govêrno Provisório do Estado de S. Paulo, aos 23 de julho 
de 1931. 

DECRETO N.o 6.697-A, DE 21.9.1934, A QUE SE 
R.EFERE O ARTIGO 21 DA LEI 819 

Estabelece medidas relativas aos eSC1·eventes de 
cart6rios em geral. 

Artigo 1.0 - Os escreventes de cartório e ofícios, uma vez 
que contem, no mínimo, dez· anos de exercício, sendo quatro, 
pelo menos, no cartório ou ofício em que estiverem servindo, só 
poderão ser demitidos de acôrdo com processo disciplinar esta~ 
belecido no decreto n.o 5.129, de 23 de Julho de 1931. 

Artigo 2.° - No caso de redução do número de escre~ 

ventes, prevista no parágrafo 2.° do artigo 1.0 do decreto 
n.O 5.129, de 23 de Julho de 1931, ao escrevente dispensado 
com menos de dez anos de ofício em que estiver servindo, 
serão abonados três meses de vencimentos pagos no ato da 
dispensa, sem prejuízo de recurso para o Corregedor Geral da 
Justiça. 

Artigo 3.° - O escrevente que não estiver nas condições 
estabelecidas no artigo 1.0 poderá também ser demitido por 
iniciativa do serventuário, sem declaração do motivo, mas 
ficará, nessa hipótese, com direito a vencimentos integrais, 
correspondentes a um ano. 

Artigo 4.° - As férias asseguradas pelo artigo 18 do alu~ 
dido deCreto n.o 5.129, serão lançadas em cadernetas especiais, 
cujo modêlo será aprovado pelo corregedor geral da justiça. 

Artigo 5.° - Uma comissão de cinco membros, constituida 
por dois representantes dos escreventes, dois representantes 
dos serventuários e presidida por quem o Secretário da Justiça 
indicar, organizará a tabela mínima dos vencimentos dos es~ 

creventes de cartórios e oficios. 
Artigo 6.° - Os escreventes são obrigados a contribuir 

para a Caixa Beneficente dos Funcionários Públicos, cabendo 
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aos serventuários descontar as respectivas contribuições na 
folha de pagamentos recolhendo-as imediatamente à Caixa, 
acompanhadas de guias discriminadas. 

Artigo 7.° - Os auxiliares de cartórios só poderão ser 
nomeados escreventes habilitados, depois de aprovados em 
concurso, gozando de preferência para nomeação, em igual
dade de condições, dêsde que tenham seus contratos arquiva
dos na forma do parágrafo 1.0 do artigo 21 do decreto 5.129, 
de 23-6-1931. 

Artigo 8.° - Os escreventes ficam sujeitos às seguintes 
penas disciplinares, conforme a maior ou menor gravidade das 
faltas que cometerem: 

a) Advertência; 
b) repreensão; 
c) suspensão de oito a noventa dias; 
d) demiSBão. 
Artigo 9.° - As penas de advertência e repreensão serão 

aplicáveis aos escreventes, quando êstes: 
1) Forem omissos no cumprimento de seus deveres; 
2) deixarem de cumprir qualquer ordem em relação aos 

serviços; 
3) perturbarem o silêncio dos ofícios ou cartórios du

rante as horas de trabalho ou tratarem de assunto que lhes 
seja estranho; 

4) deixarem de tratar com a devida delicadeza e urba
nidade não só as partes corno 08 auxiliares. 

Artigo 10 - A pena de suspensão será aplicada, quando 
o escrevente: 

a) já tiver sofrido por três vêzes a pena de advertência 
ou repreensão; 

b) desacatar 08 superiores hierárquicos ou as partes, 
por gestos ou palavras; 

c) dar informações reconhecidamente inexatas; 
d) ausentar-se do ofício ou cartório por mais de oito 

dias, sem causa justificada; 
e) tornar-se manifestante relapso no cumprimento dos 

seus deveres; 
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f) cometer qualquer ato ofensivo à moral e aos créditos 
do ofício ou cartório; 

g) fomentar, entre seus companheiros de trabalho, des
harmonia ou inimizades, ou assoalhar, fora do ofício ou 
cartório, qualquer fato que nêle passe e deva permanecer em 
sigilo; 

h) receber indébitamente gratificações ou propinas por 
parte dos clientes. 

Parágrafo 1.0 - A suspensão como pena disciplinar é 
distinta da que resulta de pronúncia, conforme as leis da 
República, e da que constitue ato preliminar em processo de 
responsabilidade. 

Parágrafo 2.° - O escrevente suspenso, e com a pena 
de suspensão confirmada pelo Corregedor, perde a regalia ins
tituida no artigo 3.°. 

Artigo 11 - Aplicar-se-á a pena de demissão: 

a) quando o escrevente já tenha sofrido, por três vêzes, 
a pena de suspensão; 

b) quando, em processo administrativo, se verifique a 
incapacidade moral ou funcional do processado. 

Parágrafo único - Na hipótese da letra "a", é dispen
sado o processo administrativo. 

Artigo 12 - As penas a que alude o artigo 8.°, letras 
"a", "b" e "c", são aplicadas pelos serventuários, com recurso 
para o corregedor respectivo. A pena de demissão é aplicada 
pelo Corregedor do cartório, com recurso para o Corregedor 
Geral da Justiça. 

Parágrafo único - Os recursos poderão ser interpostos 
dentro do prazo de dez dias, a. contar da data da imposição 
da pena. 

Artigo 13 - tste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 21 de 
setembro de 1934. 

a) ARMANDO DE SALES OLIVEIRA 
Valdomiro Silveira. 
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DECRETO-LEI N. 12.520 DE 22 DE JANEIRO 
DE 1942 

o INTERVENTOR FEDERAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, usando de suas atribuições, de conformidade com o 
art. 6.°, n. IV, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril 
de 1932 e nos têrmos da Resolução n. 2.503, de 1941, do 
Departamento Administrativo do Estado, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Nenhum ofício de justiça será provido a 
título de propriedade, mas o seu exercício será atribuido em 
serventia vitalícia. 

Artigo 2.° - O provimento e vacância das serventias 
de justiça e as substituições das respectivas serventias, re
ger-se-ão pelo disposto neste decreto-lei. 

Artigo 3.° - A vacância do ofício de justiça decorrerá: 
a) - da desistência, concedida por decreto, após verifi

cação da regularidade dos serviços do cartório, procedida pelo 
Juiz de Direito Corregedor; 

b) - do falecimento do serventuário; 
c) - do abandono do exercício do cargo fora dos casos 

em que a lei expressamente o permite, por 30 dias, seguidos 
ou não, durante o ano; 

d) - da demissão. 
Artigo 4.° - Os provimentos dos ofícios da justiça, em 

cada série de nove vagas, far-se-á: 
a) - 1/3 por livre escolha do Chefe do Govêrno, dentre 

doutores ou bacharéis em direito e cidadãos de reconhecida 
idoneidade e competência; 

b) - 1/3 dentre serventuários de justiça com mais de 
cinco anos de efetivo exercício, escolhido em lista tríplice e 
mediante concurso de títulos; 

c) - 1/3 dentre escreventes habilitados dos cartórios da 
mesma natureza, com mais de cinco anos de efetivo exercício, 
escolhidos em lista tríplice e mediante concurso de títulos, 
observado o disposto no § único do art. 9.°. 

Art. 5.° - Em caso de vaga, até o provimento e posse 
do serventuário vitalicio, será designado para responder pelo 
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expediente do respectivo oficio o Oficial Maior e, na falta 
dêste, o escrevente mais graduado. 

Parágrafo único - A designação será feita mediante 
Portaria expedida pelo Juiz Corregedor do Cartório, que so
licitará incontinente, à Secretaria da Justiça. a homologação 
dêsse seu ato pelo Chefe do Poder Executivo (redação dada 
pela lei 4.633, de 14/1/58). 

Artigo 6.° - O primeiro provimento dos ofícios que se 
crearem ou se restabelecerem, será feito livremente pelo 
Chefe do Govêrno. 

Artigo 7.° - Continua em vigor o disposto no decreto
lei n. 11.464, de 30 de setembro de 1940, que regula o provi 
mento dos ofícios de determinada natureza nas comarcas por 
êle indicadas. 

Artigo 8.° - O prazo para inscrição dos candidatos será 
de 30 dias; contados da primeira publicação do respectivo 
edital no Diário Oficial do Estado. 

Artigo 9.° - No concurso a que se referem as letras "b" 
e "c" do art. 4.° somente poderão ser inscritos: 

I - no concurso entre serventuários: 
a) - os serventuários da comarca a que pertencer o ofí-

cio vago; 
11 - no concurso entre escreventes habilitados: 
a) - os escreventes da mesma comarca; 
b) - os escreventes de ofício de igual natureza, da 

mesma entrância ou de entrâncias superiores à que pertencer 
o cartório em concurso. 

Parágrafo único - Para as comarcas de S. Paulo, Santos 
(4.a entrância), Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto (3.a 
entrância), só poderão concorrer, nas vagas que lhes compe
tir, escreventes com mais de cinco anos de exercício em qual
quer dessas comarcas. 

Artigo 10 -Com o pedido de inscrição, devidamente se
lado e autenticado, deverá o candidato apresentar os seguintes 
documentos: 

I - prova de nacionalidade e de idade; 
11 - prova de estar em gôzo dos direitos civis e po

líticos: 
111 - prova de quitação ou isenção do serviço militar; 
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IV - prova de saúde; 
V - carteira de identidade; 

VI - folha corrida de polícia, do município ou dos mu
nicípios onde tiver residido nos últimos seis meses; 

VII - folha corrida dos cartórios criminais da comarca 
ou das comarcas onde tiver residido nos dois unos anteriores, 
inclusive da extinta Justiça Federal, provando não ter sido 
definitivamente condenado por qualquer crime; 

VIII - título de nomeação de serventuário de justiça, 
quando se tratar de vaga a ser preenchida por serventuário, 
ou portaria de nomeação de escrevente habilitado, quando se 
tratar de vaga a ser preenchida por escrevente. 

Artigo 11 - No concurso, além da apreciação dos do
cumentos exigidos, serão levados em consideração os traba
lhos ou obras pertinentes ao ofício em concurso, desde que 
publicados cinco anos, pelo menos, antes da vaga; as infor
mações reservadas prestadas diretamente ao Conselho Supe
rior da Magistratura, pelos juizes perante quem serviram 
candidaos à classificação em concurso ou concursos anterio
res; diploma de bacharelou de doutor em direito; desem
penho de funções relevantes e a antiguidade na comarca ou 
entrância. 

§ 1.0 - O candidato deverá mencionar, em relação anexa 
à petição de inscrição, os nomes dos juizes perante quem 
tenha servido, devendo o Conselho Superior da Magistratura, 
à medida que lhe forem sendo apresentadas as petições, soli
citar, dos juízes indicados pelo candidato, quando ainda em 
exercício, e de qualquer outro juiz perante o qual tenha exer
cido suas funções, e por êle não mencionado, informações 
reservadas sôbre a competência e idoneidade moral do candi
dato, informações que deverão ser prestadas com a possível 
urgência. 

§ 2.° - As informações serão comunicadas à Comissão 
Examinadora; em seguida ao julgamento do concurso, serão 
fechadas, lacradas e arquivadas, só podendo ser reabertas se 
os candidatos se inscrverem novamente. 

§ 3.° - Não serão inscritos os candidatos que não tive
rem apresentado os documentos necessários, assim como os 
que tiverem cometido omissão culposa ou falsidade nas indi
cações a que alude o parágrafo 1.0 dêste artigo. 
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Artigo 12 - Feita a classificação, os autos do concurso 
serão encaminhados, dentro de quinze" dias, ao Secretário da 
Justiça e Negócios do Interior. Em igual prazo, a contar do 
recebimento, o govêrno proverá na serventia qualquer dos 
três classificados. 

Artigo 13 - Findos os trinta dias, fixados no artigo 8.°, 
não tendo havido inscrição, o provimento será feito livremente 
pelo Govêrno, devendo, entretanto, a nomeação recair em quem 
satisfaça os requisitos do artigo 10 dêste decreto-lei. 

Artigo 14 - O ofício será também provido livremente 
pelo Govêrno, se os três candidatos classificadol'l no concurso 
não aceitarem a nomeação. 

Artigo 15 ~ Os ofícios de justiça, atualmente vagos, 
serão providos por livre escolha do Chefe do Govêrno, inde
pendentemente de concurso, com observância dos requisitos do 
art. 10 dêste decreto-Iei. 

Artigo 16 - Serão sempre de livre nomeação do Chefe 
do Govêrno, os serventuários e escreventes que percebem ven
cimentos fixos. Excetua-se o escrivão criminal do Tribunal 
de Apelação, cujo ofício, no caso de vaga, será aglutinado aos 
serviços da Secretaria do mesmo Tribunal, nos têrmos do 
decreto n. 5.453, de 31 de março de 1932. 

Artigo 17 - Os escreventes dos cartórios do Tribunal 
de Apelação, dos cartórios do juri e criminais das comarcas 
da Capital e de Santos, e dos cartórios das Varas de Acidentes 
do Trabalho, da Capital, poderão ser inscritos no concurso 
entre escreventes habilitados, para qualquer ofício, excetuados 
os do Registro Civil, a êles se aplicando o disposto no número 
11 e no parágrafo único do art. 9.°. 

Artigo 18 - A lista de antiguidade dos serventuários e 
dos escreventes, na comarca: e na entrância, será publicada 
anualmente pela Corregedoria Geral da Justiça e ficará su
jeita às retificações que, a requerimento dos interessados, ou 
do Corregedor Geral da Justiça julgar procedentes. 

Artigo 19 - O Oficial Maior do Cartório será um dos 
seus escreventes, indicado pelo serventuário e nomeado a re
querimento, pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

Artigo 20 - A nomeação do oficial maior não implica 
na mudança de sua classificação no quadro dos escreventes 
do cartório. Sem prejuízo dessa classificação e dos direitos 
que lhe competirem como escrevente, poderá o oficial maior 
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ser destituido ou substituido, mediante proposta do serven
tuário. 

Artigo 21 - Em suas faltas, impedimentos, férias, li
cenças e outros afastamentos, serão os serventuários substi
tuidos pelo oficial maior e, em falta dêste, pelo escrevente 
mais graduado. 

Artigo 22 - A nomeação de sucessor vitalício poderá 
ser requerida em qualquer dos casos estabelecidos no art. 1.0, 
letras "a" e "b" do decreto D. 6.986, de 25 de fevereiro de 
1935, e será precedida de concurso de títulos, no qual sOmente 
poderão ser inscritos os escreventes do respectivo cartório com 
três anos, pelo menos, de exercício, observadas as demais re
gras estatuídas neste decreto-lei, tendo preferência para a no
meação, em igualdade de condições, o oficial maior. 

Parágrafo único - Pelo falecimento do serventuário vita
lício não se considerará vago o ofício de justiça para o qual 
haja sido nomeado sucessor: - ficará êste provido em defi
nitivo na serventia, feitas, no título, as necessárias anotações. 

Artigo 23 - Os casos omissos regular-se-ão pelas dispo
sições legais anteriores que não colidirem com as presentes. 

Artigo 24 - :E:ste decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, espe
cialmente o artigo 21 da lei n. 2.548, de 1936, o artigo 9.° da 
lei n. 2.832, de 1937 e o artigo 18 da lei n. 3.049, de 1937. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 22 de 
janeiro de 1942. 

FERNANDO COSTA 
Abelardo Ve1·gueiro Cesar. 

Publicado na Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, 
aos 22 de janeiro de 1942, depois de aprovado pelo Exmo. 
Sr. Presidente da República, por despacho de 16 do corrente, 
conforme se verifica no processo n. 76.302, da mesma Se
cretaria. 

D. O. de 23/1/1942. 

Fabio Egydio de O. Carvalho, 
Diretor Geral. 

(NOTA: :tste decreto foi revigorado, naquilo que não colidir com a 
lei 819). 
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DECRETO N. 6.986, DE 25 DE FEVEREIRO D}1~ 
1.935, A QUE SE REFERE O PAR-AGRAFO 

UNICO, DO ARTIGO 4.° DA LEI 819 

"Regula a nomeação de se1'ventuários de justiça 
e dá outras providências". 

o DOUTOR ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, In
terventor Federal no Estado de São Paulo, usando das atribui
ções que lhe são conferidas pelo decreto federal n. 19.398, de 
11 de novembro de 1930 e 

Artigo 9.° - No caso de falecimento do sucessor, outro 
poderá ser nomeado, respeitados os têrmos e disposições dêste 
decreto, salvo si, sem prejuízo do interêsse público, preferir 
o serventuário vitalício voltar ao exercício do cargo. 

Artigo 10 - O serventuário, a quem houver sido nomeado 
sucessor, poderá voltar ao exercício do cargo e até desistir do 
pedido de sucessor, desde que haja desaparecido qualquer des
tas três causas, mencionadas no artigo 1.0, letra "a", cegueira, 
surdez ou demencia. . 

ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA 
Valdomiro Silveira. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL A QUE SE 
REFERE O .A:RTIGO 3.°, LETRA "D" DA 

LEI 819 

Artigo 189 - Os funcionários Públicos perderão os 
cargos: 

I - Quando vitalícios, sOmente em virtude de sentença 
j udiciâria. 
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LEI FEDERAL N. 1.164, DE 24/7/50, A QUE SE 
REFERE O ITEM VII, DO ARTIGO 20 DA LEI 819 

Substitui o Código ELeitoral. 

Art. 18 - Cabe a jurisdição de cada uma das zonas elei
torais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta 
dêste, ao seu substituto legal que goze das prerrogativas do 
art. 95 da Constituição. 

§ 1.0 - Onde houver mais de uma vara, o Tribunal 
designará aquela, ou aquelas, a que incumbe o serviço eleitoral. 

§ 2.° ~ O juiz indicará o escrivão para o serviço eleitoral 
nas varas em que houver mais de um oficio, devendo, porém, 
cada um servir por dois anos rotativamente. 

§ 3.° - Não podem servir como escrivães eleitorais os 
candidatos a cargos eletivos. 

LEI N. 646, DE 24 DE FEVEREIR.O DE 1950, 
A QUE SE REFERE O AR.TIGO 18, DA LEI 819 

Dispõe sóbre contagem de tempo de serviço aos 
funcionários públicos, durante a Revolução Consti
tucionalista de 1932, e dá outras p-rovidências. 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTA· 
DO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são con
feridas por lei. 

Faço saber que a Assembléia Legislativ& decretou e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Todo funcionário público, que tenha pres
tado serviço à Revolução Constitucionalista de 1932, terá êsse 
tempo contado em dôbro para todos os efeitos legais, exceto 
para percepção de vencimentos. 

Artigo 2.° - Para efeito desta lei, o tempo de duração 
da Revolução Constitucionalista será de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único - Aqueles que já foram beneficiados 
pelo Artigo 108, da Constituição de São Paulo. de 9 de julho 
de 1935, terão direito ao ajuste de tempo na forma determi
nado por êste artigo. 

Artigo 3.° - Considera-se documento hábil para fazer 
jús á contagem de tempo, o certificado expedido pela "Comis-
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são" a que alude a letra "d ", do artigo 12, da lei n. 211, de 
7 de dezembro de 1948. 

Artigo 4.° - A despesa com a execução da presente lei 
correrá por conta das verbas próprias do orçamento. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 24 de 
fevereiro de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS. 
Lineu Prestes. 

LEI N. 2.778, DE ]8 DE NOVEMBRO DE 1954 

FaC1tlta aos atuais serventuários e escreventes 
da justiça, bachareis em direito c com mais de 
20 anos de efetivo exercício, inscreverem-se em 
concurso de remoção ou promoçãu para quaisquer 
das serventias referidas no artigo 5.° da Lei n. 819, 
de 31 de outubro de 1950. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

F AÇO SABER que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - É facultado aos atuais serventuários e es
creventes da justiça, bacharéis em direito e com mais de 20 
(vinte) anos de efetivo exercício, inscreverem-se em concurso 
de remoção ou promoção para quaisquer das serventias refe
ridas no artigo 5.° da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 18 de 
novembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista. Pereira 
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Publicada na Diretoria Geral da Secretaria do Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 13 de novembro de 1954. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral, Subst. 

D. O. 19/11/54. 

LEI N. 2888, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1954 

Dispõe sôbre a contagem de tempo do serviço 
que especifica. 

LUCAS NOGUEIRA GARGEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei. 

F AÇO SABER que a. Assembléia Legislativa decreta e 
eu promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O tempo de serviço prestado como serven~ 
tuário, escrevente, fiel, auxiliar ou datilógrafo de cartorio será 
contado ao funcionário público estadual, para todos os efeitos. 
(redação dada pela Lei 7.487, de 23 de novo 1962). 

Artigo 2.° - O tempo de serviço referido no artigo ante
rior será provado com certidão fornecida (vetado) pela Corre
gedoria Geral da Justiça. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 21 de 
dezembro de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
Edgard Baptista Pereira 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 21 de dezembro de 1954. 

Carlos de Albuq'um-que Seiffarth 
Diretor Geral, substituto. 

D. O. 22/12/54. 
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LEI N.o 5.299, DE 14 DE ABRIL DE 1959 

Estabelece medidas relativas aos escreventes, 
auxiliares e fiéis dos cart61"Ío8 não oficializados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Ruy de Mello Junqueira, na qualidade de seu Presidente, 
promulgo, nos termos do artigo 25 parágrafo único da Com~
tituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Os escreventes, os auxiliares e os fiéis dos 
cartórios não oficializados que contem, no mínimo cinco anos 
de exercício no mesmo cartório, não poderão ser dispensados 
senão por motivo de sensivel diminuição da renda da serventia 
ou demitidos senão em virtude de falta grave, devidamente 
comprovada. 

Artigo 2.0 - Quando da redução da renda resulte a dis
pensa de algum servidor, o Juiz-Corregedor do cartório sOmen
te a permitirá mediante prova de que a redução é sensível. 

§ 1.0 - Da decisão do Juiz caberá recurso do serventuá
rio e do servidor para o Corregedor G.eral de Justiça. 

§ 2.0 
- No caso dêste artigo, serão dispensados os servi

dores admitidos por último, sendo-lhes porém, pagos os ven
cimentos, inclusive comissões, porcentagens e gratificações cor·· 
respondentes a três meses. 

Artigo 3.0 
- Os escreventes, os auxiliares e os fiéis ficam 

sujeitos às seguintes penas disciplinares: 

I Advertência; 
11 repreensão; 

111 suspensão; e 
IV - demissão. 

Artigo 4.0 
- Na aplicação das penas disciplinares serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos 
que dela provierem para o serviço cartorário. 

Artigo 5.0 
- A pena de advertência será aplicada verbal

mente em caso de negligência. 

Artigo 6.0 
- A pena de repreensão será aplicada por 

escrito, nos casos de desobediência e falta de cumprimento dos 
deveres. 

4 
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Artigo 7.° - A pena de suspensão que não excedera de 
noventa dias será aplicado em caso de reincidência na falta de 
cumprimento dos deveres. 

Parágrafo único - O funcionário suspenso, perderá tôdas 
as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. 

Artigo 8.° - Será aplicada a pena de demissão se forem 
cometidas as seguintes faltas: 

I - abandono do cargo ou da função; 
11 - uso do cargo ou da função para lograr proveito pes

soal em detrimento da dignidade da função; 
111 - ausência ao serviço sem causa justificável, por mais 

de sessenta dias interpoladamente durante o ano; 
IV - insubordinação grave em serviço; 
V - ofensa física em serviço contra outro servidor ou 

particular salvo em legítima defesa: 
VI - revelação de segredo que conheça em razão do cargo 

ou da função desde que seja feita dolosamente; e 
VII - incontinência pública e escandalosa, vício de jogos 

proibidos e embriaguez habitual. 
Parágrafo único - Considera-se abandono do cargo ou da 

função a ausência ao serviço, sem justa causa por mais de 
trinta dias consecutivos. 

Artigo 9.° - O servidor acusado de falta grave pode ser 
suspenso. 

Artigo 10 - Às penas referidas nos ns. I, 11, e 111 do art. 
3.0 serão aplicadas pelo serventuário, com recurso para o Juiz
Coregedor do cartório. 

Artigo 11 - A pena de demissão é aplicada pelo Juiz 
Corregedor do cartório, mediante denúncia do serventuário, de 
qualquer prejudicado ou do presidente da Ordem dos Advoga
dos. 

Artigo 12 - A demissão será precedida de processo admi
nistrativo instaurado por 'portaria do Juiz-Corregedor que para 
êsse fim, designará comissão composta de três funcionários 
do Juizo. 

Artigo 13 - A denúncia deverá ser satisfatoriamente 
fundamentada para provocar a instauração do processo admi
nistrativo. 

Artigo 14 - O prazo para o inquérito será de sessenta 
dias, prorrogável por mais trinta, pelo Juiz Corregedor, nos 
casos de fôrça maior. 
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Artigo 15 - Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado 
para, no prazo de dez dias, apresentar defesa. sendo-lhe facul
tada ou ao seu defensor vista do processo. 

§ 1.0 - Havendo dois o umais indiciados, o prazQ será 
comum e de vinte dias. 

§ 2.° - Achando-se o indiciado em lugar incerto, será 
citado, por edital, com prazo de quinze dias. 

§ 3.° - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo 
dôbro, para diligências reputadas imprescindíveis. 

Artigo 16 - Será diesignado "ex--ofício", sempre que 
possível, servidor da mesma categoria para defender o indi
ciado revel. 

Artigo 17 - Concluída a defesa, a comissão remeterá o 
processo à autoridade competente, acompanhado de relatório 
no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do acusa
do, indicando, se a hipótese fôr esta última, o dispositivo legal 
transgredido. 

Artigo 18 - Recebido o processo, o Juiz Corregedor pro
ferirá a decisão no prazo de vinte dias. 

Parágrafo único - Não decidido o processo no prazo dêste 
artigo, o indiciado reassumirá automàticamente o exercício do 
cargo ou função, aguardando aí o julgamento. 

Artigo 19 - Da decisão do Juiz Corregedor, demitindo 
ou não o servidor, cabe recurso para o Corregedor Geral da 
Justiça. 

Artigo 20 - Reconhecida a inexistência de falta grave 
imputada ao indiciado fica o serventuário obrigado a pagar
lhe quando da volta ao serviço, a remuneração integral a que 
teria diI:eito no período da suspensão. 

Artigo 21 - Em qualquer fase do processo é permitida 
a intervenção do defensor constituído pelo indiciado. 

Artigo 22 - Os escreventes, os auxiliares e os fiéis que 
não estiverem nas condições mencionadas no artigo 1.0, poderão 
ser demitidos pelo serventuário, sém declaração de motivo, mas 
ficam, nessa hipótese, com direito à indenização correspondente 
à um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por 
ano e fração igualou superior a seis meses, paga na base 
mais alta incluindo comissões, porcentagens e gratificações, 
que tenqam percebido no mesmo cartório. 
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Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica 
aos servidores que cometerem quaisquer das faltas constantes 
do artigo 8.°. 

Artigo 23 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 24 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 14 

de abriJ de 1959. 
(a) Ruy de Melo Junqueira - Presidente. 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, aos 14 de abril de 1959. 
(a) Paulo de Castro Vianna, Subdiretor Geral respon

dend0 pelo expediente da Diretoria Geral. 

LEI N.o 2177, DE 23 DE JULHO DE 1953 

Regula a concessão de férias aos Servidores da. 
Justiça. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pro
mulgo a segu~nte lei: 

Art. 1.0 - Os serventuários e escreventes que não per
cebem vencimentos dos cofres públicos gozarão, obrigatoria
mente, por ano, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, obser
vada a escala que fôr organizada. 

§ 1.0 - Os fiéis e auxiliares de cartórios, em idênticas con
dições, gozarão também obrigatoriamente, 20 (vinte) dias con
secutivos de férias anuais. 

§ 2.° - E' proibido levar à conta de férias qualquer falta 
ao serviço. 

§ 3.° - E' vedada a acumulação de férias. 
Art:, 2.° - O serventuário respectivo organizará, no mês 

de dezembro, a escala de férias do ano seguinte, que poderá 
alterar de acôrdo com as conveniências do serviço e autoriza
ção do Juiz de Direito corregedor permanente do ofício. 
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Parágrafo único - Organizada a escala, dentro de 10 
(dez) dias será ela enviada com oficio do magistrado de que 
târata êste artigo, à Corregedoria Geral da Justiça para os 
devidos fins. 

Art. 3.° - Os cartórios possuirão um livro de "registro 
de férias" rubricado pelo respectivo Juiz de Direito corregedor 
permanente, para lançamento do início e término das férias de 
seus servidores, inclusive do serventuário. 

Parágrafo único - O lançamento conterá as assinaturas 
do serventuário e do interessado e será visado pelo mesmo 
Juiz de Direito. 

Art. 4.° - No dia em que entrar no gôzo de férias e ao 
reassumir o exercício das suas funções, o servidor fará a comu
nicação à Corregedoria Geral da Justiça, para as competentes 
averbações no prontuário. 

Art. 5.° - Durante as férias. os escreventes, fiéis e de
mais auxiliares, terãc direito a tôdas as vantagens. corno se 
estivessem em exercício. 

§ 1.0 - Compreendem-se como vantagens e vencimentos, 
ordenados, comissões, porcentagens, gratificações e quaisquer 
outras modalidades de remuneração porventura adotadas no 
cartório. 

§ 2.° - No caso de estipulação de comissão, porcentagem 
ou gratificação mensal, o respectivo cálculo será efetuado com 
base na média mensal efetivamente percebida pelo servidor 
durante os 12 (doze) meses que lhe derem direito às férias". 

§ 3.° - O pagamento da Quantia apurada. será feito a() 
servidor até a véspera do dia em que tiver de entrar no gôzo 
de férias, do que dará Q1uitação no livro de "Registro de Fé
rias". 

Art. 6.° - As férias não gozadas no ano imediato serão 
contadas em dôbro somente para efeito de aposentadoria. 

Art. 7.° - Durante as férias o serventuário terá direito à 
renda integral do cartório. 

Parâgrafo único - O substituto legal do serventuário, 
durante as férias, será o oficial maior e na ausência dêste, o 
1.0 escrevente do cartório. 

Art:,. 8.° - Compete ao Corregedor Geral da Justiça con
ceder as férias. 

Parágrafo único - O ato de concessão de férias indepen
derá de portaria e o despacho publicado no "Diário da Justiça.'· 
produzirá todos os efeitos de direito. 
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Art. 9.° - Ficam isentos de selos estaduais e reconheci
mento de firma os pedidos de férias. 

Art. 10 - E' competente para a concessão da licença espe
cial instituída pela Lei n.o 1.177, de 23 de agôsto de 1951, o 
Corregedor Geral da Justiça. 

Art. 11 - Ressalvado o disposto na Lei n.O 1.177, de 23 
de agôsto de 1951, as licenças para tratamento de saúde e para 
tratar de interêsses particulares, somente serão concedidas 
pelo Corregedor Geral da Justiça e por tempo não superior a 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

§ 1.0 _ As licenças para tratamento de saúde estão sujei
tas a inspeção médica que deverá realizar-se em local designado 
pelo Corregedor Geral da Justiça; poderão ser renovadas suces
sivamente por igual período de tempo, dependendo sempre de 
inspeção médica. 

§ 2.° - As licenças para tratar de interêsses particulares, 
ressalvado o disposto na Lei n.O 1.177 de 1951, serão conce

~ didas sQmente uma vez em cada exercício e não poderão ser 
acumuladas. 

Art. 12 - Ao solicitar licença o serventuário indicará à 
Corregedoria Geral da Justiça o seu substituto legal, com a pré
via aprovação do Juiz de Direito corregedor permanente do 
ofício. 

§ 1.0 - O substituto legal do serventuário licenciado ou 
impedido por outro motivo, será o oficial maior e na ausência 
dêste, o escrevente mais antigo do mesmo cartório. 

§ 2.° - A falta no cartório de oficial maior e escrevente 
habilitado para substituir o serventuário em licença, férias ou 
impedido por qualquer outro motivo, o Juiz de Direito corre
gedor permanente do ofício indicará à Corregedoria Geral da 
Justiça um escrevente habilitado de outro cartório da mesma 
comarca, para exercer o cargo durante o impedimento do titu
lar. 

Art. 13 - O servidor deverá aguardar em exercício a con
cessão de férias ou licença. sob pena de responsabilidade. 

Art. 14 - As licenças para tratamento de sa,úde do ser
vidor ou por motivo de doença em pessoa de sua família, bem 
como seu afastamento em virtude de nojo, desde que não exce
dam a 8 (oito) dias, poderão ser concedidas, no interior do 
Estado, pelos respectivos Juizes de direito corregedores per
manentes, os quais expedirão as necessárias portarias isentas 
de selos e emolumentos estaduais. 
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§ 1.0 - Na concessão dessas licenças observar-se-á o esta
belecido no art. 12 e seus parágrafos. 

§ 2.° - A nomeação do substituto legal do serventuário 
licenciado na forma dêste artigo, competirá ao Juiz de Direito 
corregedor permanente do ofício, obedecido o disposto no art. 
12 e seus parágrafos. 

§ 3.° - As licenças concedidas de acôrdo com êste artigo 
serão comunicadas à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo 
de 10 (dez) dias, para as necessárias averbações no prontuá
rio." 

Art. 15 - São extensivas aos serventuários, escreventes, 
fiéis e demais auxiliares de cartório, enquadrados nesta lei, 
as vantagens decorrentes do art. 9.° e § 1.0 do Decreto D.o 6.055, 
de 19 de agosto de 1933, desde a vigência do mesmo decreto. 

§ 1.0 - As licenças-prêmio não gozadas serão contadas 
em dôbro tão só para efeito de aposentadoria. 

§ 2.° - A concessão das licenças-prêmio compete ao Corre
gedor Geral da Justiça. 

§ 3.° - O substituto legal do serventuário, durante o gôzo 
de licença-prêmio será o oficial maior e, à sua falta, o escre
vente mais antigo do respectivo cartório; na falta de qualquer 
escrevente habilitado no cartório, a substituição efetuar-se-á 
nos têrmos do § 2.° do art. 12. 

§ 4.° - O pedido de licença-prêmio subordina-se ao dis
posto no artigo 13. 

Art. 16 - Ao conceder licença para o serventuário tratar 
de interêsses particulares o Corregedor Gerai da Justiça fixa
rá, de plano, a porcentagem a que seu substituto legal fará jús. 

Parágrafo único - Essa porcentagem não poderá exceder 
a 50% (cinquenta por cento) da renda liquida do respectivo 
ofício. 

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 23 de 
julho de 1953. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Lo'ureiro Júnior 

("Diário Oficial" de 25-7-1953) 
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DECRETO N.o 5.120 - DE 21 DE JULHO DE 1931 

Regula o provimento dos oficios de Justiça. 

o CORONEL JOÃO ALBERTO LINS DE BARROS, In
terventor Federal no Estado de São Paulo, usando das atri
buições que lhe são conferidas pelo artigo 11, § 1.0, do Decreto 
Federal n. 19.398 - de 11 de novembro de 1930, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Vagando algum oficio de justiça, inclusive 
o de escrivão de paz e oficial do registro civil, o presidente 
do Tribunal de Justiça, logo que receber do Secretário da 
Justiça a comunicação da existência da vaga, anunciará por 
editaes a abertura de concurso para provimento do cargo. 

§ único - Não se incluem entre os oficios de justiça, 
a que se refere êste artigo, os cargos da Secretaria do Tri
bunal de Justiça, cuja nomeação será regulada pelo Tribunal, 
nos têrmos do artigo 53 da Constituição. 

Art. 2.° - O prazo da inscrição dos concorrentes será 
de trinta dias, a contar da primeira publicação do edital no 
"Diário Oficial" do Estado. 

Art. 3.° - S6 poderão inscrever-se: 

I - Os serventuários e escreventes habilitados de oficios 
de justiça do Estado, da mesma natureza do que estiver em 
concurso, com cinco anos, pelo menos, de efetivo exercício 
na escrivania ou serventia. 

II - Os doutores e bachareis em direito, que tenham 
exercicio efetivamente, nos Estados, durante os três anos 
anteriores, a advocacia, cargo do Ministério Público, de repre
sentação judicial da Fazenda ou da Magistratura judicial. 

§ único - Não poderão in'Screver-se os parentes, até o 
segundo grau inclusive: 

a) do serventuário anterior, ou de outro serventuário de 
justiça da comarca em que se der a vaga, exceto, quanto ao 
anterior; si a vaga ocorrer por falecimento; 

b) dos membros do Tribunal de Justiça, do Ministério 
Público, do juiz ou juizes da comarca a que pertencer o oficio 
vago, do chefe do Poder Executivo da União, de Estado ou 
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do Município, dos ministros. secretários de Estado e dos mem
bros do Poder Legislativo, da União do Estado e do Município. 

Art. 4.° - Consideram-se de igual natureza, para 08 

efeitos do artigo 3.°, n. l. os oficios de justiça que tiverem 
as mesmas atribuições. 

§ 1.0 - Podem, entretanto, concorrer: 

I - O Secretário, os chefes de Secção e os escriturários 
do Tribunal de Justiça, a qualquer oficio de justiça. 

11 - Os escrivães e escreventes habilitados dos cartórios 
do Tribunal de JURtiça, a qualquer escrivania. 

111 - Os escrivães e escreventes habilitados do juizo de 
Direito, embora de varas privativas ou especiais, a qualquer 
escrivania, inclusive as do Tribunal de Justiça e do juizo 
de paz. 

IV - Os serventuários e escreventes habilitados dos ofi
cios que tiverem anexos a qualquer oficio correspondente a 
um dêsses anexos, e reclprocamente. 

§ 2.0 - Para que os serventuários, escreventes e funcio
nários mencionados no parágrafo antecedente possam con
correr, é necessário que tenham mais de cinco anos de efetivo 
exercício nos seus cargos. 

§ 3.° - Soma-se, para o efeito do parágrafo 2.°, o 
tempo de exercício nos diversos cargos mencionados no pará
grafo 1.0, quando o candidato tiver servido em mais de um 
dêsses cargos. 

Art. 5.° - O requerimento para a inscrição será acom
panhado dos seguintes documentos: 

1 - prova de ser o candidato brasileiro nato, filho de 
pai brasileiro, ou ilegitimo de mãe brasileira, nas condições 
do artigo 69 da Constituição Federal; 

2 - prova de estar o candidato no gôzo de seus direitos 
civis e politicos; 

3 - titulo dR nomeação do funcionário judicial, do minis
tério público, serventuário ou escrevente habilitado; 

4 - certidão do registro do diploma de bacharelou doutor 
em direito ou da provisão de advogado, no Tribunal de Justiça 
e nas Comarcas, onde o candidato exerça ou tenha exercido a 
advocacia; 
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5 - prova do exerClClO do cargo ou da advocacia, pelo 
tempo designado no artigo 3.°; 

6 - prova de ter o candidato cumprido as suas obriga
ções referentes ao serviço militar ou estar dele isento; 

7 - atestado de capacidade fisica e de não sofrer o 
candidato de moléstia contagiosa ou repugnante, expedido pelo 
médico designado pelo presidente do Tribunal de Justiça.; 

8 - prova de não estar o candidato incluido na proibi-
ção do artigo 76 do Decreto n.o 123, de 1892. 

9 - fôlha corrida; 

10 - carteira de identidade. 

§ 1.<' - O candidato poderá apresentar ainda quaisquer 
documentos ou trabalhos que lhe abonem o merecimento. 

§ 2.° - Na petição, o candidato indicará nominalmente 
todos os juizes perante os quais tenha exercido a advocacia 
ou função pública. 

Art. 6.° - A' medida que as petições lhe forem apre
sentadas, o presidente do Tribunal de Justiça solicitará dos 
juizes indicados (art. 5.° § 2.°), do corregedor geral, dos 
corregedores permanentes, da Secretaria de Justiça, do pre
sidente do Instituto dos Advogados, assim como de qualquer 
juiz perante o qual tenha servido o candidato e por êste não 
mencionado. informações reservadas sôbre a idoneidade moral 
e intelectual de cada candidato. 

§ único - As informações só serão comunicadas ao 
Consêlho Disciplinar da Magistratura. Em seguida á classi
ficação dos candidatos. serão lacradas e arquivadas, só podendo 
ser novamente abertas se o candidato inscrever-se em outro 
concurso. 

Art. 7.° - Findo o prazo da inscrição, e obtidas tôdas 
as informações a que alude o artigo 6.°, reunir-se-á o Consêlho 
Disciplinar da Magistratura, para examinar os pedidos de 
inscrição e designar dia e hora para o inicio do concurso. 

§ único - Serão eliminados os candidatos que não tive
rem juntado os documentos necessários, assim como os que 
tiverem cometido omissão culposa ou falsidade na indicação 
a que se refere o artigo 5.° § 2.°. 
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Art. 8.° - Lavrar-se-á a ata das reumoes do Conselho 
Disciplinar da Magistratura, realizadas para os fins do arti-
go 7.°. . 

Art. 9.° - O concurso será publico, e prestado perante 
uma Comissão constituida pelo presidente do Tribunal de 
Justiça, que a presidirá; do corregedor geral da Justiça e de 
um advogado, designado, para cada concurso, pelo Secretário 
da Justiça. 

§ único - o membro da Comissão que não comparecer, 
será substitui do, no concurso, por um dos ministros do Tribu
nal de Justiça, designado pelo presidente do Tribunal. 

Art. 10 - O concurso constará de urna prova escrita e 
outra oral. 

Art. 11 - A prova escrita, que os candidatos farão em 
conjunto, consistirá na redação de oficios, editais, certidões. 
autos, têrmos. instrumentos e escrituras, na organização de 
contas, cálculos e rateios, e na exibição de qualquer outro ato 
do oficio. 

§ 1.0 - A prova escrita, cuja duração não poderá exce
der de duas horas, será realizada, independentemente de pon
tos, perante a Comissão, que formulará as questões a resolver 
e determinará quais as provas que deverão ser datilografadas. 
e quais as que serão produzidas em manuscrito ou autografa
das. 

§ 2.° - No julgamento da prova escrita, a Comissão 
atenderá não somente aos conhecimentos profissionais revela
dos pelo candidato, mas também á caligrafia, á ortografia,. á 
redação e á rapidez da escrita. 

§ 3.° - O candidato inabilitado na prova escrita será 
desde logo excluido do concurso. 

Art. 12 - A prova oral consistirá em arguições práticas, 
pela Comissão, sôbre os diversos atos e serviços do cargo em 
concurso, e durará de vinte a quarenta minutos para cada 
candidato. 

§ único - As questões serão formuladas no momento, 
independentemente de pontos, pelos membros da Comissão, na 
ordem e durante o tempo determinados no ato, para cada 
um, pelo presidente. 
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Art. 13 ~ Cada um dos três examinadores atribuirá uma 
nota à prova escrita e outra à prova oral de cada candidato. 
A nota será numérica, equivalendo: 

a) zero, à prova nula; 

b) um, à prova péssima; 

c) dois, à prova má; 

d) três, à prova sofrível; 

e) quatro, à prova boa; 

f) cinco, à prova ótima. 

§ 1.0 - Não terão ingresso à prova oral, os candidatos 
que não obtiverem. na prova escrita, a média de três ou supe
rior 

§ 2.° - Considera-se reprovado o candidato que tiver 
média inferior a três em qualquer das provas. 

Art. 14 - Terminadas as provas, a Comissão, em ses
são secreta, classificará em primeiro, segundo e terceiro lugar, 
os três melhores candidatos, dentre os aprovados. atendendo 
nessa classificação, não somente as médias alcançadas nas 
provas, mas também ao merecimento comprovado pelas infor
mações, documentos e trabalhos a que aludem os artigos 5.° 
e 6.°. 

Art. 15 - Os autos do concurso serão remetidos ao 
Govêrno, que nomeará um dos candidatos classificados. 

§ 1.0 - Constarão dos autos as provas escritas, cópia 
da ata do julgamento, um relatório circunstanciado do pre
sidente do Tribunal e as atas das sessões do Conselho Disci
plinar da Magistratura, referentes ao concurso. 

Art. 16 - No caso de igualdade de condições, serão os 
serventuários e escreventes preferidos para a nomeação. 

Art. 17 - Se nenhum funcionário, advogado ou escre
vente concorrer ou fôr admitido a inscrever-se em concurso, 
ou se nenhum dos inscritos fôr classificado, abrir-se-á se
gunda inscrição. na qual se admitirão quaisquer candidatos, 
respeitadas as incompatibilidades estatuidas por êste Decreto. 

Art. 18 - O prazo da segunda inscrição será também 
de 30 dias, na forma do artigo 2.°. 
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Art. 19 - O pedido de inscrição será acompanhado dos 
documentos a que alude o artigo 5.°, números 1, 2, 6, 7, 8, 
9, 10, e mais: 

I - De atestado de idoneidade moral, subscrito pelo juiz 
de direito da comarca em que o candidato seja domiciliado. 
ou de qualquer dos juizes onde houver mais de um. 

II - De prova de ter o candidato exercido uma profissão 
ou emprego no Estado. durante cinco anos, seguidos ou não. 
anteriores à abertura da inscrição. 

§ único - O candidato poderá apresentar, ainda, quais
quer documentos ou trabalhos qu~ lhe abonem o merecimento. 

Art. 20 - Findo o prazo da inscrição, proceder-se-á na 
forma do artigo 7.°. 

Art. 21 - Se nenhum candidato fôr inscrito ou classi
ficado, no segundo concurso, o Govêrno proverá livremente o 
cargo, exigindo, entretanto, que o pretendente satisfaça o esta
tuido no artigo 5.°, n.os 1, 2, 6, 7, 8, 9, e no artigo 19, n.o lI. 

Art. 22 - Os oficios novamente criados serão providos 
livremente pelo Govêrno, podendo a nomeação recair em quem 
não tenha os requisitos necessários para a inscrição no con
curso, ou esteja sob as incompatibilidades estatuidas pelo pre
sente Decreto, desde que o nomeado seja brasileiro nato ou 
esteja nas condições referidas no artigo 5, n.o 1. 

DISPOSIÇõES TRANSITóRIAS 

Art. 23 - Não se aplicará o presente Decreto no provi
mento dos oficios que já estiverem vagos por ocasião de sua 
publicação, e serão observadas as seguintes condições para a 
nomeação dos respectivos serventuários: 

a) - quando já houver concurso feito, será nomeado 
aquele candida.to dentre OS classificados, que à informação do 
respectivo juiz estiver exercendo a contento a serventia. Se 
nenhum dos candidatos estiver nêsse caso, o Govêrno nomeará, 
a seu alvédrio, qualquer dos classificados no concurso: 

b) = quando o cargo não tiver sido ainda objeto de con
curso, o serventuário Será nomea.do, livremente, pelo Govêrno 
do Estado. 

Art. 24 - ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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o Secretário de Estado dos Negócios da Justiça assim o 
entenda e faça executar. 

Palácio do Govêrno Provisório do Estado de São Paulo, 
21 de julho de 1931. 

JOÃO ALBERTO LINS DE BARROS. 
Florivaldo Linhares. 

Publicado na Secretaria de Estado dos Negócios da Jus
tiça, aos 21 de julho de 1931. 

Mesquita Junior, 
Diretor Geral. 

DECRETO-LEI N.o 11.058, DE 26 DE ABRIL DE 
1940 

Artigo 59 - Os serventuários serão substituid0s, nas suas 
faltas, impedimentos, licenças ou férias, pelo oficial maior ou, 
na falt~ dêste, pelo 1.0 escrevente. 

LEI N. 2576, DE 14 DE JANEIRO DE 1954 

Dispensa de nôvo exame de suficiência física o 
funcionário reclassificado ou nomeado para outro 
cargo. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.° - O funcionário reclassificado ou nomeado 
para outro cargo, sem interrupção de exercício, não está sujei
to a nôvo exame de suficiência física desde que tenha mais 
de dez anos de serviço, contados da data da admissão ao 
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serviçO' públicO' até a dO' atO' que lhe atribui a nO'va inves
tidura. 

ArtigO' 2.° - Esta lei entrará em vigO'r na data de sua 
publicaçãO', revO'gadas as dispO'sições em cO'ntráriO'. 

PaláciO' dO' GO'vêrnO' dO' EstadO' de SãO' PaulO', aO's 14 de 
janeirO' de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 
José Ferreira Keffer 

Publicada na DiretO'ria Geral da Secretaria de Estado 
dO's NegóciO's dO' GO'vêrno, aO's 14 de janeirO' de 1954. 

Carlos de Albuqu.erque Seiffarth 
DiretO'r Geral - SubstitutO' 

D. O. de 15/1/54. 

LEI N. 3063, DE 12 DE JULHO DE 1955 

Dis-põe sôbre inscrição de Servidores da Jus
tiça na Carteira de Servidores da Justiça do Instir 
tuto de Previdência. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
FaçO' saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 

prO'mulgO' a seguinte lei: 
ArtigO' 1.0 - Os servidO'res da Justiça nãO' estipendiadO's 

pelO's cO'fres públicO's nãO' pO'dem O'bter licença, salvO' para tra
tamentO' de saúde, permutar O'fíciO's O'u inscrever-se em quais
quer concursos sem a prO'va de quitaçãO' para cO'm a "Car
teira de ApO'sentadO'ria dO's ServidO'res da Justiça", criada no 
InstitutO' de Previdência dO' EstadO', na qual serãO' inscritO's 
"ex-O'fficiO' ". 

ParágrafO' únicO' - Os referidO's servidO'res, ainda nãO' ins
critos, terãO' sua inscriçãO' efetivada dentrO' de 60 (sessenta) 
dias a cO'ntar da data da publicaçãO' desta lei. 

ArtigO' 2.° - O InstitutO' de Previdência dO' EstadO' bai
xará as instruções que se fizerem necessárias para a execução 
da presente lei. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigO'r na data de sua 
publicaçãO', revO'gadas as dispO'sições em cO'ntráriO'. 
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Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 12 de 
julho de 1955. 

JÂNIO QUADROS. 
José Adriano Marrey Júnior. 
José Adriano Marrey Júnior - Respondendo 
pelo Expediente Qa Secretaria do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 13 de julho de 1955. 

Carlos de Albuquerque Seilfarth 
Diretor Geral 

D. O. 14/7/55. 

LEI N. 6.882, DE 27 DE AGOSTO DE 1962 

Faculta a serventuários e escreventes de. ju.c;
tiça inscrição em concurso de remoção e promoção 
para as serventias referidas no artigo 5.° de. Lei 
n. 819, de 31 de outubro de 1950, e dá outras pro
vidências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo decreta 
e eu, Conceição da Costa Neves, na qualidade de seu Presi
dente, em exercício, promulgo nos têrmos do artigo 25, pará
grafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Fica facultado aos serventuários e escre
ventes da justiça, com mais de 25 anos de efetivo exercício, 
inscreverem-se em concurso remoção ou promoção para 
qualquer das serventias referidas no artigo 5.° da Lei n. 819, 
de 31 de outubro de 1950. 

Parágrafo único - O serventuário vitalício, com o mesmo 
tempo de efetivo exercício mencionado neste artigo, tendo 
ingressado na carreira dos Servidores da Justiça, mediante 
concurso regular de provas e títulos, fica creditado com mais 
três pontos, além dos que lhe forem atribuídos nos têrmos da 
legislação vigente, desde que não possua nenhum dos títulos a 
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que se referem os itens I, 11 e IH da alínea "a" do artigo 20 
da Lei n. 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aos 27 de 
agôsto de 1962. 

CONCEIÇÃO DA COSTA NEVES 
Presidente em exercício 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 27 de agôsto de 1962. 

Francisco Carlos, 
Diretor Geral substituto 

D. O. 29/8/62. 

LEI N. 6.945, DE 6 DE SETEMBRO DE 1962 

Dispõe sôbre contagem de tempo. de serviço 
prestado por servidores da Justiça. 

A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo de
creta e eu, Conceição da Costa Neves, na qualidade de seu 
Presidente, em exercício, promulgo, nos têrmos do artigo 25, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O tempo de serviço prestado como serven
tuário e como escrevente de cartório, não oficializado, será 
contado ao funcionário público estadual. para todos os efeitos 
legais, inclusive para percepção da sexta parte dos ven
ciInentos. 

Parágrafo único - Nos têrmos dêste artigo, o tempo de 
serviço cartorário prestado como fiel e auxiliar ou datilógrafo 
será contado para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 

Artigo 2.° - O disposto nesta lei aplica-se ao pessoal dos 
cartórios que foram oficializados. 
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Artigo 3.° - O tempo de serviço cartorário será provado 
com certidão fornecida pela Corregedoria Geral da Justiça. 

Artigo 4.° - As despesas com a execução da presente lei 
correrão por conta da verba própria do orçamento. 

Artigo 5.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 6 de 
setembro de 1962'. 

CONCEIÇÃO DA COSTA NEVES 
Presidente em exercício. 

Publicada na Secretaria da Assembléja Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 6 de setembro de 1962. 

Francisco Carlos, 
Diretor Geral substituto 

LEI N. 7.503, DE 27 DE NOVEMBSO DE 1962 
Dispõe sôbre estabilidade de Oficiais Maiores 

dos cartórios não oficializados. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO decreta e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na 
qualidade de seu Presidente, promulgo, nos têrmos do artigo 25, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O Oficial Maior dos cartórios não oficiali
zados, que conte ou venha a contar 10 (dez) anos de efetivo 
desempenho da função, não poderá ser destituído ou substi
tuído, salvo se cometer as faltas previstas no artigo 8.° da 
Lei n. 5.299, de 14 de abril de 1959, e desde que observado o 
procedimento instituído nos artigos 11 e 21 dêsse mesmo di
ploma legal. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 27 de 
de novembro de 1962. 

ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 27 de novembro de 1962. 

Francisco Carlos, 
Diretor Geral substituto 

LEI 7.56.5, DE 3 DE DEZEMBRO DE· 1962· 

"Assegu-ra o direito de opção aos serventuários 
de ofícios de justiça que sofreram desmem,bramen
tos territoriais anteriores à Lei n. 5.285, de 1959. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO decreta e eu, Roberto Costa de Abreu Sodré, na 
qualidade de seu Presidente, promulgo nos têrmos do arti~ 

go 25, parágrafo único, da Constituição Estadual, a seguin
te lei: 

Artigo 1.° - Ao Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao Distribuidor, Contador e Partidor, ao Depositário Público 
e aos Tabeliães de Notas e Anexos, das comarcas que, por 
força da lei 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, e de leis ante
riores sofreram desmembramentos territoriais, sem que lhe 
haja sido proporcionada compensação, é assegurado o direito 
de opção por ofício da mesma. natureza, vago ou que venha 
a se vagar. 

Artigo 2.° - Na execução desta lei aplicam-se, no que 
couber, as normas constantes do artigo 22 e parágrafos da 
lei 5.285, de 18 de fevereiro de 1959. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigôr na data de sua 
publicação. 
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Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de 
dezembro de 1962. 

a) FRANCISCO CARLOS, 
Diretor Geral, substituto 

"Publicado no Diário Oficial em 4 / 12 / 62" . 

Artigo 22, da lei 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, a que 
se refere o artigo 2.°, da lei 7.565, acima referida. 

Artigo 22 - Ao Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, 
ao Distribuidor, Contador e Partidor, ao Depositário Público 
e aos Tabeliãe~ de Notas e Anexos das comarcas que, por fôrça 
da presente lei sofrerem redução territorial, é assegurado o 
direito de opção por ofício da mesma natureza da comarca 
criada. 

§ 1.0 - A opção de que trata êste artigo deverá ser re
querida no prazo de 30 dias, a contar da vigência desta lei; 
ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

§ 2.° - Não exercido êste direito de opção êle se devol
verá dentro de igual prazo e nas mesmas condições aos ser
ventuários da comarca que sofreu desmembramento por fôrça 
da lei 2.777, de 18 de novembro de 1954. 

§ 3.° - Nos casos em que a opção a que se refere êste 
artigo tenha sido exercida em relação aos serventuários men
cionados no parágrafo anterior, ela será utilizada para serven
tias que conseqüentemente se tiverem vagado, mediante reque
rimento dentro do prazo de 30 dias, seguintes à abertura da 
vaga. 

§ 4.° - Para efeito do dispôsto nos §§ 2.° e 3.° dêste 
artigo, os serventuários nêles referidos serão classificados, 
pela natureza da função, em ordem decrescente da contagem 
de pontos, atribuídos êstes na proporção de 1 para 5 quilô
metros quadrados, ou fração superior à metade, de território 
desmembrado, feita a respectiva prova através de certidão do 
Instituto Geografico e Geologico da Secretaria da Agricultura, 
fazendo-se a chamada pela ordem da classificação. 

NOTA: A lei 5.285, de 18 de fevereiro de 1959, foi a que 
fixou a lei quinquenal de 1959 a 1963. 
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LEI 9.189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1965 
Dispõe sóbre a extinção de cartórios do Re

gistro Civil das Pessoas Naturais. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, decreta e eu, Francisco Franco, na qualidade 
de seu Presidente, promulgo, nos têrmos do artigo 25, pará
grafo único, da Constituição Estadual, a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - São extintos os cartórios do Registro Civil 
das Pessoais Naturais dos distritos de Botelho, Arabela e Ba
guaçú, pertencentes, respectivamente, aos municipios de Santa 
Adélia, Ouro Verde e Olímpia. 

Artigo 2.° - Aos serventuários dos cartórios referidos 
no artigo anterior é assegurado o direito de opção por ofício 
da mesma natureza ou pelos anexos daqueles cuja extinção se 
decretar, fazendo-se a classificação dos candidatos em razão 
dos valores dos títulos mencionados na letra "a", do arti
go 20, da lei 819, de 31 de outubro de 1950. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigôr na data de sua 
publicação. 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 14 de 
dezembro de 1965. 

FRANCISCO FRANCO, 
Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 14 de dezembro de 1965. 

PAULO DE CASTRO VIANNA 
Diretor Geral, substituto 

LEI N. 7.847, DE 11 DE MARÇO DE 1963 
Dispõe sóbre prova do pagamento do bnpósto 

de transmissão imobiliária "intervivos", atribuido 
aos municípios pela Emenda Constitucional n. 5, de 
21 de novembro de 1.961, e dá outras providências. 
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ROBERTO COSTA DE ABREU SODR~, PRESI. 
DENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, tendo em vista a rejeição do veto parcial 
apôsto pelo Governador do Estado ao Projeto de lei n. 204 
de 1962, de que resultou a Lei n. 7.713, de 16 de janeiro 
de 1963, promulga, com fundamento no artigo 25, parágrafo 
único, da Constituição do Estado e de acôrdo com o artigo 
243, § 2.°, do Regimento Interno, a seguinte lei: 

Artigo 5.° - O Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e anexo de tabelionato, dos distritos de Comarca de 
4.a entrância, poderá sofrer desanexação do Tabelionato de 
Notas, passando a constituir, observada a numeração ordinal, 
Cartório distinto na sede da Comarca, desde que: 

I - mais de 85 % (oitenta e cinco por cento) do movi
mento de escrituras lavradas em suas notas se refiram a imó
veis situados fora do território do distrito a ser desmembrado; 

11 - o anexo de Notas, no quinquênio de 1.°-7-1957 a 
30-6-1962, não tenha um movimento maior de 30 escrituras, 
por ano, referentes à imóveis sitos no território do distrito; 

111 - os Serventuários, abrangidos por êste artigo, se 
pronunciem no prazo de 30 dias, após a publicação desta lei, a 
favor da desanexação, optando pelo provimento no cartório a 
ser desanexado. 

Parágrafo único - O requerimento de opção será diri
gido ao Secretário da Justiça e Negócios do Interior, instruido 
com certidão sôbre o movimento do cartório, visada pelo Juiz 
Corregedor Pennanente da Comarca, abrangendo o período 
de 1.°-7-1957 a 30-6-1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artigo 7.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 8.° - Revogam-se as disposições em contrário. 
AssembIéia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 11 de 

março de 1963. 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Presidente 

Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, aos 11 de março de 1963. 

FRANCISCO CARLOS 
Diretor Geral, Substituto 
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LEI N. 2.602, DE 16 DE JANEIRO DE 1954 

Cria cargos, fixa a lotação dos Cart6rios Of~ 
CÜtlizados do Forum da Capital, e dá outras provi
dências. 

Artigo 6.° - Os cargos vagos de Escrevente serão pro
vidos com a nomeação dos ocupantes dos cargos de igual 
denominação e de padrão de vencimentos imediatamente infe
rior, lotados no cartório em que ocorrer a. vaga, de acôrdo 
com as normas de promoção adotadas no funcionalismo público 
civil do Estado pela legislação vigente. 

Artigo 7.° - Aos funcionários postos à disposição (veta
do) e aos substitutos que estiverem no exercício das funções 
de Escrevente ou Oficial de Justiça fica assegurada preferência 
para provimento dos cargos vagos de 3.° escrevente e de Ofi
cial de Justiça (vetado). 

Parágrafo único - para atender ao que estabelece êste 
artigo, o Tribunal de Justiça encaminhará à Secretaria da 
Justiça e Negócios do Interior relação pormenorizada dos ser
vidores que satisfaçam às condições exigidas. 

Artigo 8.° - Vetado. 

Artigo 9.° - O Escrivão dos Cartórios Oficializados será 
substitui do, em seus impedimentos, pelo Oficial Maior, e, na 
falta dêste, por um dos Escreventes do Cartório. 

§ 1.0 - Não ha.verá substituições nos cargos de Escre
vente e de Oficial de Justiça. 

§ 2.° - Os Escreventes, Oficiais de Justiça e Fiéis não 
poderão ser afastados para ter exercício em outras repartições. 

§ 3.° - E' vedada a designação de ocupantes de outros 
cargos públicos para o exercício das funções de Escrevente. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 16 de 
janeiro de 19541. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ 

Antonio Carlos de Salles Filho 

(Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 16 de janeiro de 1954). 
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VARA DE REGISTROS PúBLICOS 
, PROVIMENTO 

o doutor Raul da ROfJha Medeiros .JÚnior, Juiz 
de Direito da Vara de Registros Públicos o Corre
bedor Perrn,o,nente dos Cartórios de Registros de 
Imóveis da Comarca de São Paulo. 

No uso da atribuição que lhe confere o art. 14 do Decreto 
n. 4.786, de 3 de dezembro de 1930, tendo em vista as obser
vações feitas durante as visitas em correição procedidas nos 
cartórios de Registro de Imóveis desta comarca a necessidade 
de corrigir erros e a conveniêpcia de padronizar, quanto pos-
slveJ, os serviços de cartórios do mesmo gênero ...... baixar, 
em complementação às observações e instruções deixadas em 
cada têrmo de visita, o presente provimento, com instruções 
gerais a 'serem observadas pelos Oficiais dos Registros de 
Imóveis desta comarca. 

1.0) - Todos os cartórios devem ser instalados em cô
modos suficientemente amplos, bem iluminados e arejados, que 
ofereçam aos funcionários e às partes, perfeitas condições de 
higiene, salubridade, comodidade e segurança. Por igual, os 
seus arquivos hão de ser bem resguardados. (Dec. n. 4.786, 
de 3-12-1930, art. 11, ns. V e VI). Os serventuários que rece
beram observações sôbre êste ítem, nos seus têrmos de visita, 
devem providenciar suas mudanças até o dia 31 de janeiro de 
1962, impreterivelmente. 

2.°) - Nenhum serventuário, escrevente ou oficial maior 
pode entrar no exercício de suas funções sem haver assinado 
o compromisso legal. Lei n. 819, de 3-10-1950 arts. 41 e 42; 
Decreto n. 123 de 10-1-1892, art. 100. Decreto n. 12.273, de 
28-10-1941 arts. 30 e 32 comb. cf o art. 1.0, § único; Decreto 
n. 26.544, de 5-10-1956, arts. 200 e 202, comb. com o art. . .. , 
§ único; Portaria 6-A, de 30-5-1949, da Corregedoria Geral 
da Justiça). 

3.°) - Nenhum escrevente ou serventuário pode deixar 
o cargo sem obter férias, licença ou exoneração, concedida pela 
autoridade competente sob pena de demissão por abandono e 
incidência no crime definido pelo art. 323 do Código Penal. 

4.°) - A admissão de auxiliares e praticantes deve obe
decer as normas do art. 21 do Decreto n. 5.129, de 23 de julho 
de 1931, e do Provimento n. 18.53 da Corregedoria Geral da 



-71-

Justiça. Dentro do prazo de três meses, a contar da data 
dêste provimento, todos os serventuários devem comprovar pe
rante êste Juízo o cumprimento dêsse preceito. 

5.°) - Todos os serventuários são obrigados a possuir 
e a trazer atualizada a sua coleção de leis, regulamentos, regi
mentos, instruções e ordens de serviços atinentes às funções de 
seus cargos (Decr. n. 26.544, de 5-10-1956 art. 597, n. XII). 
Entre as mencionadas instruções incluem-se as decisões de 
dúvidas, que têm efeito normativo. 

6.°) - Os livros e papéis findos ou em andamento hão 
de ser bem conservados, encadernados, classificados e catalo
gados. Dec. 4.786, de 3-12-30 art. 11, ns. 11 e III). A reen
cadernação há de ser feita em cartório mesmo, de onde os 
livros não devem sair. 

7.°) - Na escrituração há que se evitar as emendas, ra
suras, borrões e entrelinhas. Quando ocorram, devem ser res
salvadas. Não se admitem espaços em branco intercalados, 
senão os que devem ser deixados entre um e outro assento. 
(Cód. Proc. Civ., art. 15; Lei de Registros Públicos, art. 45). 

8.°) - De todos os papéis entrados em cartório, darão 
os oficiais recibo aos apresentantes, pelos quais se comprove 
a data do recebimento, ainda que a apresentação tenha sido 
apenas para exame e cálculo de emolumentos. Com o recibO 
a parte poderá exigir a devolução do documento ou reclamar 
contra a eventual morosidade de seu andamento. Por outro 
lado, os próprios cartórios ficarão livres da importunação da
queles que tendo deixado seus títulos em mãos de interpostas 
pessoas, vão procurá-los no cartório, obrigando seus funcioná
rios a demoradas e improfícuas buscas. Esta recomendação 
encontra apoio legal no art. 14 da Lei de Registros Públicos, 
onde diz que "os oficiais adotarão o melhor regime interno 
de modo a assegurar as partes a procedência na apresentação 
dos seus títulos, estabelecendo-se, sempre o número de ordem 
geral". Como nos cartórios de grande movimento é impra
ticável a prenotação imediata dos títulos apresentados, tanto 
mais em comarca como esta em que a competência para o 
registro se divide entre dezesseis cartórios, cumpre adotar o 
mencionado recibo ou "talão de exame", que eventualmente 
servirá de prova de precedência da apresentação. Se até 
quanto aos pedidos de certidão, a lei assegura aos interessados 
a possibilidade de reclamar contra a demora de sua expedição 
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(art. 24), quanto mais não se há de assegurá-los quando à 
pronta efetuação dos registros, que são atos de mais relevan
tes consequências! 

9.°) - No arquivo, os cartórios 'Se absterão de reter 
quaisquer papéis, desde que o arquivamento não seja expres
samente determinado por lei. Observe-se neste particular a 
decisão proferida no processo de dúvida n. 430-61, publicada 
no Diário Oficial de 13 dêste mês e ano. 

10.°) - A prática de compor o extrato do título, antes 
de efetuar o seu registro, adotada pela maior parte dos car
tórios, ainda que não seja obrigatória, é muito louvável, pois 
que dá certa segurança ao serviço. No extrato se registram 
tôdas as buscas efetuadas para a execução do registro, como 
se anotam tôdas as referências aos registros, averbações e 
indicações concernentes ao título extratado. Recomenda-'Se 
que se faça extrato pelo menos dos títulos que forem preno
tados e devolvidos às partes para a satisfação de exigências, 
ou encaminhados a juizo para solução de dúvida. Junto ao 
extrato ficará cópia da exigência feita ou da dúvida suscitada. 
Em qualquer margem do título, far-se-á referência à sua apre
sentação em cartório, por onde, na sua volta, o oficial localize 
o extrato e verique se a exigência foi satisfeita. 

11.°) - Quanto à escrituração de cada um dos livros 
em particular, cumpre observar na do Protocolo, o seguinte: 

a) O provimento 1/50 da Corregedoria Geral da Justiça, 
na parte em que diz: "a escrituração do Protocolo, consoante 
determina a lei dos registros públicos, é privativa do Oficial, 
e sõmente em seus impedimentos legais poderá ser feita pelo 
seu substituto ou Oficial Maior. De há muito vem esta Cor
regedoria recomendando a observância dêsse preceito legal, 
sendo visceralmente errada a prática em uso, consistente em 
ser o Protocolo escriturado, concomitantemente, pelo Oficial e 
pelo Oficial Maior. ou somente por êste, sem que se verifique 
impedimento ou afastamento do Oficial". 

b) Não se admitem aspas nem abreviaturas nos nomes 
dos apresentantes. Quando muito, se dispensa a repetição da 
data - mês e dia - uma vez lançada na primeira prenotação 
do dia e no têrmo de encerramento diário. 

c) Na coluna referente à qualidade do título há que se 
mencionar se o documento é público ou particular, obedecen
do-se a nomenclatura do art. 237. Sendo público, o oficial 



-73 -

mencionará a sua espécie: escritura, formal, carta de sen
tença, etc. 

d) Como apresentante não figurará o mero portador do 
título, mas sim a parte a quem o· título pertencer - outor
gante - ou outorgado, etc. 

e) A qualidade do lançamento será uma das três: inscri
ção, transcrição ou averbação. No caso de transmissão e hi
poteca simultânea, sob a mesma prenotação far-se-ão os dois 
lançamentos: transcr. e insc. 

f) Efetuado o registro, mencionar-se-á, na coluna das 
anotações o número com que foi lançado, o livro e fôlha do 
lançamento, seguindo-se a data abreviada e a rubrica do ofi
cial. O Regulamento dos Registros Públicos é sistemático; 
porisso, deve-se procurar na parte referente ao Registro de 
Títulos e Documentos aquelas regras necessárias de escritu-

- ração, que foram omitidas na parte do Registro de Imóveis. 
Observe-se, pois, o preceituado no art. 157. Entretanto, a exi
gência da data, linha por linha, anotação por anotação, pode 
ser dispensada desde que, no têrmo de encerramento diários, 
se declare que foram registrados no mesmo dia os títulos pro
tocolados sob números tais e tais. 

g) O encerramento diário do Protocolo deve ser feito 
por têrmo e não por certidão. "Têrmo de encerramento 
diário do protocolo" são expressões usadas pela lei, nomea
damente nos arts. 163, 215 § 2.° e 224. Encerramento, como 
foram encontrados com êstes dizeres .. Certifico as prenotações 
ns. tal a tal. Dou fé. (Data e assinatura) .. - são absolu
tamente inexpressivas e não satisfazem à exigência legal. A lei 
não estipula uma fórmula, por assim dizer, sacramental. 
Nesse caso, deve ser observada a regra geral do art. 15 do 
do Cod. Proc. Civil. - "Quando a lei não prescrever forma 
determinada, os têrmos e atos processuais conterão sômente o 
indispensável à realização de sua finalidade, não sendo admis
síveis espaços em branco nem entrelinhas, rasuras ou emendas 
não re·ssalvadas. Não se usarão abreviaturas e serão escritos 
por extenso os números e as datas". Pode-se pois, adotar a 
fórmula seguinte, como têrmo de encerramento: "Aos ... 
de ... de mil novecentos e sessenta e um, à hora regulamentar, 
encerrei o expediente, havendo registrado... (mencionar o 
número) títulos prenotados de número tal a tal. (Assi. 
natura) ". 
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h) Ha.vendo adiamento de algum registro, para preen
chimento de exigência fiscal, por dúvida ou outro qualquer 
motivo, deixam-se algumas linhas em branco, na coluna das 
anotações, ao lado da prenotação, e declara-se no têrmo de 
encerramento diário do Protocolo mais o seguinte: "Adiei o 
registro do título prenotado sob n .... por (declarar o mo
tivo). Devolvi-o ao apresentante e concedi-lhe o prazo de ... 
dias para o suprimento da falta. Deixei... linhas em branco, 
na coluna das anotações, para ulterior lançamento". Ou, 
ainda: Adiei o registro do título prenotado 'Sob n.O ... 
por .. , Suscitei dúvida, que encaminhei ao juiz, após haver 
intimado o apresentante, na pessoa do portador". 

i) Decorrido o prazo concedido ao apresentante para o 
suprimento da exigencia legal, sem que, dentro dele. o título 
seja reapresentado, a prenotação será cancelada. No cance
lamento declarar-se-á êsse motivo. 

j) Todavia, se houver sido suscitada dúvida, a preno
tação não se cancela enquanto o oficial não receber comu
nicação de 'Sua decisão pelo juiz. Se a decisão fôr proferida 
após o prazo de trinta dias, ao receber sua comunicação o ofi
cial cancela a primitiva prenotação e sendo caso, abre outra. 

k) Enquanto a prenotação estiver em aberto, todas as 
certidões que digam respeito ao imovel a que ela se refere, 
devem mencioná-la. Para isso, é preciso que seja anotada no 
Indicador Real ou Pessoal. 

I) É vedado mencionar fatos extranhos aos objetivos do 
registro, em qualquer de seus livros, nomeadamente no Pro
tocolo, como por exemplo, homenagens a pessoas vivas ou fale
cidas, por mais respeitáveis que tenham sido. 

m) O encerramento do Protocolo há que fazer-se dià
riamente, todos os dias uteis, ainda que não tenha havido 
prenotação alguma. O oficial deve colecionar os decretos de 
pontos facultativos e feriados esporádicos, podendo mesmo 
mencioná-los no têrmo de encerramento do dia útil subse
quente. 

n) Os números de ordem dos lançamentos no protocolo 
hão de ser seguidos, um para cada título e objeto. As exce
ções vêm mencionadas na lei: I) "na permuta haverá duas 
transcrições com referências reciprocas e números de ordem 
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seguidos no protocolo (art. 203); 11) "havendo transmissão 
e hipoteca, simultâneas, de um imóvel, com o mesmo número 
de ordem, se fará duplo registro com referências recíprocas", 
(art. 204) ; IH) se os títulos se referirem ao mesmo objeto, 
terão o mesmo número de ordem, seguido de letras (art. 202). 
Exemplo: escrituras que se completam, como a originária e a 
de retificação e ratificação apresentadas concomitantemente; 
IV) .um mesmo instrumento pode conter vários contratos, 
como a compra e v-!lnda de vários imóveis ou várias compras e 
vendas de imóveis. Ou, pode conter uma compra e venda, com 
anuência do anterior compromissário comprador e promessa 
de venda subsequente a êste mesmo anuente como sucede com 
frequência nos negócios dos Institutos de Previdência. Nêsse 
caso, o mesmo instrumento dá entrada no Protocolo duas ou 
três vezes, uma para averbação da cessão (se não se trata de 
mera indicação), outra para a transcrição e a terceira para a 
inscrição do nôvo compromisso, sob nkmero de ordem di
ferentes. 

12.°) - As condições dos contratos hão de ser registra
das na coluna própria, com detalhes, não obstante se trate de 
registro por extrato, sendo inaceitável a prática de mencio
nar-se simplesmente: "As do contrato". O registro há de ser 
completo, o que não significa que seja integral. Para o re
gistro integral há o Livro Auxiliar. Mas, quem o consultar, 
precisa ter idéia segura e completa do direito do adquirente ou 
do credor, consignado no registro. 

13.°) As remissões de uns a outros lançamentos do 
mesmo cartório, são atos obrigatórios, exigidos por lei, para 
maior segurança e facilidade das informações e certidões que 
o oficial está obrigado a fornecer. Ma~ não dão direito a 
custas. A renda do cartório será auferida apenas das trans
crições, inscrições, averbações, prenotações em casos de adia
mento do registro, intimações, certidões e informações verbais 
que exigirem buscas. 

14.°) - A subscrição dos registros pelo oficial será feita 
na linha imediata à ultima escriturada da coluna mais avan
çada (art. 225). Recomenda-se o fechamento de todas as co
lunas por um traço em seguida ao ponto. 

15.°) - Na escrituração por extrato - livros 2, 3, 4 e 5 
- cada requisito deve ser lançado na sua própria coluna, não 
se permitindo o aproveitamento de espaços em branco de 
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outras colunas senão na transposição da pagma, como pre
ceitua o art. 184, alinea "d": "Se todos, ou alguns dos re
quisitos, tiverem d€ ocupar mais de uma página serão trans
portados para a seguinte; quando, porém, sõmente um dos re
quisitos da inscrição tiver de continuar no verso da folha se
guinte, prosseguirá o respectivo lançamento, ocupando toda a 
largura disponivel da mesma {olM, até se completar, deixan
do-se, em todo o caso, livre a coluna destinada Ys averbações". 

16.°) - Não se admitem remissões a lapis. Tôda a 
escrituração há de ser feita com tinta escura e indelével. 
(Observe-se, a propósito, o Provimento 16-60 da Corregedoria 
G€ral da Justiça.) 

17.°) - A escrituração dos livros não se deve fazer por 
certidão. Trata-se de registrar, tão só, os títulos ou do
cumentos apresentados, e que se comportarem nas atribuições 
do cartório. 

18.°) - Quanto ao "Livro Auxiliar", sua transformação 
em livro de registro de documentos constitui falta grave, re
veladora de ignorância do ofício. Como o seu próprio nome 
indica, êsse livro é auxiliar dos demais livros do cartório 
(2, 3, 4, 5 e 8). Nele só poderão ser registrados, verbo ad 
verbum, os títulos registrados por extrato nos outros livros, 
pois não é um livro autônomo, mas auxiliar. O que não puder 
ser registrado por extrato nos demais livros, não poderá, con
sequentemente, ser registrado verbo ad verbum no Livro Auxi
liar. Daí dizerem, o art. 213, "sem prejuízo daqueles", e o 
art. 197, "independentemente do que couber em outros livros". 
Assim, se a escritura, cujo registro na íntegra for solicitado, 
não se ref€rir a nenhum ato cujo registro por extrato caiba em 
outros livros, quer por não ser objeto pertinente ao Registro 
de Imóveis (como a venda de um caminhão, a transferência 
de uma posse, etc.), quer por faltar ao título requisito essen
cial ao registro por extrato (como a individuação do imóvel, 
a qualificação do outorgante, ausência de outorga uxória ou 
do seu suprimento, etc.), também o registro integral dêsse tí
tulo não poderá ser feito. Tanto é certo, que a lei exige a 
referência do registro integral ao registro por extrato e vice
versa (arts. 197 e 213). 

19.°) ~ Os pactos ante-nupciais serão registrados nos 
cartórios dos domicilios conjugais. ~sse registro só se efe
tuará após a realização do casamento, comprovada pela res
pectiva certidão. E depende de requerimento escrito, uma 
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vez que será nesse requerimento que as partes indicarão o 
domicílio do casal e as transcrições ou inscrições a cujas mar
gens devem ser averbadas. 

20.°) - Quanto à inscrição de bem de família, obser
ve-se o seguinte: a) apresentada, será a escritura prenotada 
e autuada: b) no têrmo de encerramento diário do protocolo. 
mencionar-se-á o número de linhas exigidas em branco, ao 
lado da prenotação, para a ulterior anotação do registro ~ 
b) no processo, expedir-se-á edital, com observância do pre
ceituado no art. 649 do Código do Processo Civil, ficando cópia 
nos autos; d) sendo de trinta dias o prazo do edital, é óbvio 
que a vigência da prenotação será maior que êsse prazo. O 
preceituado no artigo 231 da L.R.P., quanto à nova prenotação, 
não terá lugar se não fôr impugnado o registro; e) nos autos, 
certificará o oficial a data da expedição e da publicação do 
edital, o transcurso do seu prazo; a ocorrência ou não de recla
mação; f) anexará aos autos a fôlha do jornal que houver 
publicado o edital; g) decorrido o prazo sem reclamação, 
efetuará o registro, anotará no protocolo, certificará no pro
cesso que o registro foi feito e devolverá ao apresentante a 
escritura, com as devidas anotações; h) ocorrendo reclama
ção, anexa-Iá-á ao processo e devolverá o título ao apresentante 
com uma cópia da reclamação; fará a devida anotação da 
ocorrência no protocolo; e arquivará o processo; i) a inscri
ção do bem de família faz-se no livro 4, como manda o art. 277 
do Regulamento de Registros Públicos e, em seguida, será a 
mesma escritura transcrita verbo ad verbum no "Livro Auxi
liar", em obediência ao art. 650 do C.P.C., combinado com a 
alínea do art. 197 daquele Regulamento, onde diz que o re
gistro no Livro Auxiliar "só se fará em casos expressos em 
lei, ou a requerimento da parte, etc .... 

21.°) - Quanto ao processo de inscrição de loteamento 
e a escrituração do Livro 8, cumpre observar o seguinte: a) o 
processo obedecerá às formalidades do processo judicial, com 
autuação, prenotação no protocolo, têrmos e certidões de anda
mento, numeração e rubrica de sua fôlhas, como determina o 
art. 2.° do Decreto n. 3.079, de 15-9-38; b) as notificações 
dos prestamistas em atrazo devem ser autuadas em apartado; 
c) as inscrições, entre outros requisitos, mencionarão as datas 
dos respectivos memoriais., que são justamente os títulos que 
se inscrevem. A menção dessa data é requisito essencial, pois 
que a escrituração do Livro 8 é idêntica à do Livro Auxiliar~ 
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Observe-se, pois, o preceituado no art. 198; d) as vendas à 
vista, de imóveis loteados, não estão sujeitas à averbação. 
As averbações que a lei determina são dos contratos de com
promjsso, de financiamento, suas transferências e recisões ~ 
(Dec. Lei n. 58, art. 4.°, b) - Entretanto, como essa transcri
ção importa em desmembramento do imóvel originário, como 
desmembramento averbar-se-á no Livro 8, e anotar-se-á no 
respectivo índice, em observância ao preceituado no art. 285; 
e) transcrito o contrato definitivo de compra e venda de ter
reno loteado, cancela-se a averbação do contrato de compro
misso (dec. Lei n. 58, art. 7.°, item; c) Tal cancelamento é 
obrigatório; f) os nomes dos compromissários compradores 
de terrenos loteados também estão sujeitos a lançamento no 
Livro 7; para cada loteamento, organizarão os cartórios um 
esquema de quadras e lotes, à guiza de indicador real, onde 
anotem os números das averbações de compromissos. cessões e 
transmissões definitivas e quaisquer outras averbações refe
rentes a cada lote. 

22.°) - Os indicadores real e pessoal são livros obriga
tórios, que não podem ser substituidos por fichários. Os fi
chários, entretanto, são realmente úteis e facilitam e abre
viam sobremaneira as buscas, desde que convenientemente es
criturados e manejados. 

23.°) - Na escrituração do Indicador Real foram encon
trados inúmeros êrros. Para que se atenda à intenção da lei 
e se obtenha dêsse livro o máximo de utilidade a que é desti
nado a dar, é preciso que se observe o seguinte: O Indicador 
Real, como diz o art. 188, será o repertório de todos os imóveis. 
Dividido em partes, tantas quantas forem as divisões admi
nistrativas da circunscrição, - subdistrito, distritos, municí
pios - reservar-se-á um espaço (um sexto da página) para 
cada imóvel. Pelo desmembramento, têm nascimento outros 
imóveis, que, no livro, irão ocupar outros espaços, sob núme
ros diversos. Sob o número primitivo permanece apenas o re
manescente do imóvel que sofreu o desmembramento. Sendo 
transmitido êsse remanescente, lança-se o nome do nôvo pro
prietário na primeira linha inteiramente em branco, abaixo 
do primeiro ou anterior proprietário. O desmembramento, 
pelo contrário, é consignado na coluna das anotações, pela re
missão ao número de ordem que tomar o imóvel desmembrado. 
Se o remanescente, ou mesmo o imóvel originário, é aglutinado 
a outro do mesmo dono e transferido conjuntamente a nôvo 
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adquirente, surge um imóvel nôvo, com outras características, 
que serâ lançado sob nôvo número de ordem no Indicador 
Real, fazendo-se as devidas remissões aos números preceden
tes e cessando, daí para a frente, a escrituração referente aos 
dois imóveis anteriores, que deixaram de existir. 

24.°) - O Indicador Real sem o índice determinado pelo 
art. 189 é, a bem dizer, inútil. O mencionado índice é obri
gatório. Os cartórios que ainda não o possuem devem fazê-Io 
e completá-lo até a correição do início do próximo ano. Para 
êsse índice, o melhor método, por ser o mais simples, mais eco
nômico, quer na sua feitura quer na sua guarda, quer na quanti
dade de material que exige, é o mais eficaz, porque apresenta 
todos os imóveis da circunscrição numa posição esquemática, é 
o de fôlhas destacáveis reunidas em pastas grampeadas ou pa~ 
rafusadas. Para cada rua destina-se numa fôlha ou mais, com 
tantas linhas numeradas quantos forem os metros lineares 
de seu comprimento. Sendo métrica a numeração adotada na 
cidade, o imóvel será procurado na linha correspondente ao 
seu número; se se tratar de terreno, a indicação será colocada 
em qualquer dos números correspondentes ao seu afastamento 
do ponto inicial da rua, o que serâ fácil de verificar, através 
dos mapas com indicação de escala; se o prédio mudar de nu
meração, ou, na reconstrução, receber duas numerações, é só 
acrescentar mais uma indicação na linha correspondente. A 
indicação será apenas para o número de ordem do Indicador 
Real. As ruas, designadas por números ou letras, serão melhor 
determinadas pela menção daquelas outras de onde partem ou 
pela adjunção do nome do loteamento a que pertençam. 
Quando a rua mudar de denominação, é só mencionar o fatO' 
no alto da pâgina, indicando também o decreto que deter
minou a mudança. No índice geral das ruas, entretanto, 
figurarão os nomes todos, com remissão dos mais antigos ao 
atual. Quanto aos imóveis rurais, serão agrupados por bairros 
com seus respectivos nomes, ou, não tendo nomes, pelos de 
seus proprietários, da melhor forma que sugerir a inteligência 
e imaginação de cada 'serventuârio. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 19 de maio de 1961. 

Raul da Rocha MedeiroB JúflÀhr 

6 
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INSTRUÇÕES DA CORREGEDORIA GEH.AL DA 
JUSTIÇA SOBRE TODOS OS AFASTAMENTOS 

DOS SERVENTUÁRIOS E DE SEUS 
AUXILIARES, 

Publicado no D. O. de 15-10-5a 

PROVIMENTO N. 41-53 

O Desembargador Marcio Munhós, Corregedor Geral da 
Justiça, no Estado de São Paulo, no uso de suas legais atri
buições, etc. 

Considerando os novos dispositivos contidos na Lei est. 
n. 2.177 de 23-VII-1953, ampliando as atribuições da Corre
gedoria Geral da Justiça, especialmente, no que diz respeito. 
aos afastamentos dos escrivães e servidores da Justiça não 
estipendiados pelos cofres públicos estaduais; 

Considerando que convém uniformizar, em todas as comar
cas do Estado, a maneira de proceder, em havendo concessão. 
de férias, licenças e outros afastamentos, sem prejuizo dos 
servidores da Justiça, que não podem sofrer solução de con
tinuidade; 

Considerando a conveniência da estabilidade do servidor 
da Justiça, a fim de que não se desorganizem as atividades 
do Poder Judiciário e ao contrário cada vez mais se aperfei
çoem: 

DETERMINA 

Férias 

a) Até o dia 10 de Dezembro de cada ano, os Escrivães. 
organizarão a "escala de férias" do ano seguinte e relativa a 
êle próprio, aos escreventes fiéis e auxiliares da Justiça,. 
submetendo-a à aprovação do Juiz corregedor permanente, que 
enviará uma das cópias à Corregedoria Geral da Justiça, para 
reexame e anotações no fichário próprio; 
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b) O interessado, de acôrdo com a escala, entrará auto
màticamente no gôzo das férias, sem mais formalidades, bafl
tando comunicar à Corregedoria Geral da Justiça, através do 
Corregedor Permanente, os dias do início e do término. 

c) Cada cartório terá um livro de "registro de férias", 
que será simultâneamente o de movimento de autoridades e 
funcionários (Portaria 13-53 desta Corregedoria), consoante 
modêlo anexo, devendo ser autenticado e rubricado pelo Juiz
corregedor permanente, destinando-se uma fôlha para cada 
servidor e adotando-se o sistema de colunas, para registrar o 
"início e o término" das férias e quitação dos salários ou venci
mentos percebidos (art. 5.° § 3.° da lei 2.177). 

d) Qualquer alteração da escala depende de autorização 
do Juiz-corregedor permanente, a quem o interessado deve diri
gir requerimento regular com o "acôrdo do Escrivão" e isento 
de sêlos, e de reconhecimento de firmas, mostrando a conve
niência para o serviço. 

e) As férias individuais devem coincidir, de preferência, 
com o período de férias coletivas dos Juizes e Tribunais, per
manecendo, porém, no cartório o mínimo de Escreventes e auxi
liares necessários ao andamento dos serviços judiciais ou ex
tra-judiciais, a critério do Corregedor Permanente; 

f) As férias são indivisíveis e devem ser obrigatOria
mente gozadas em cada ano não podendo ser acumuladas; 

g) Todavia, em ocorrendo necessidade, de acôrdo com as 
conveniências dos serviços, poderão os Juízes e Corregedores 
Permanentes tomar providências para sustar, excepcionalmente 
o gôzo de férias de Escrivães e servidores da Justiça; 

h) N a hipótese excepcional da letra "g". ficam o Escri
vão, Escreventes e os Servidores com direito a contar em dôbro 
o períoct'o total ou parcial das férias, para efeito de aposenta
doria, na forma do art. 6.°, se não preferir gozá-las, no mesmo 
ano, quer no inteiro quer pelo restante, promovendo-se então, 
"alteração da escala" (arts. 1.0 e 3.°). 

2.° 

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAúDE 
(ART. 11, § 1.0) 

a) Para tratamento de sua saúde ou de pessoa de sua 
familia, o interessado encaminhará requerimento ao Correge-
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àor Geral da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor Per
manente e anuência do Escrivão, quando não seja êle o reque
rente sE;llado com Cr$ 6, estaduais, fixando a data a partir 
da qual desejar afastar-se e a data em a qual voltará a exer
cício. 

b) Nessas hipóteses, o afastamento não poderá exceder 
de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos. 

c) O Esqivão ou o servidor deverão submeter-se a ins
peção médica, no local designado e, se seu estado permitir, 
deverá aguardar em exercício a concessão da licença. 

d) Se seu estado de saúde não permitir locomoção, poderá 
afastar-se, desde logo, instruindo porém, o requerimento, com 
atestado médico probatório, selado e com firma reconhecida, 
sujeitando-se em seguida à inspeção médica, no local designa.. 
do ou em sua própria residência ou na conformidade do 
item "e". 

,e) Os "Escrivães e servidores do Interior" poderão re
querer, antecipadamente, aos Juizes-Corregedores Permanen
tes ou ao Diretor do Forum a "inspeção médica, nas Delegacias 
de Saúde, nos Centros de Saúde e nos Postos de Assistência 
Médica na falta dos primeiros e preenchidas as formalidades 
legais, encaminhando-se o laudo e o requerimento à Correge
doria, por intermédio do Corregedor Permanente, que expres
sará suas observações pessoais. 

f) Renovando-se os pedidos de licenças, devem ser reno
vadas, também, as "inspeções médicas", sendo encaminhado u 
requerimento de prorrogações, se possível, 8 (oito) dias antes 
do término da qual lhe foi anteriormente concedidas no mÍ
nimo. 

3.0 

LICENÇA PARA TRATAR DE INTEMSSES PARTI
CULARES (LEI N. 1.177, DE 23 DE AGOSTO DE 1951 -

ARTIGOS 11, § 2.0 e 16) 

a) Para tratar de int,erêsses particulares, o Escrivão ou 
o servidor encaminharão requerimento ao Corregedor Geral 
da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor Permanente, 
com anuência do Escrivão, quando não seja êle o requerente, 
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selando-o com Cr$ 6, estaduais, instruindo-o com o atestado 
a que se refere o artigo 4.° da mencionada lei e exibindo estam
pilhas estaduais no valor de Cr$ 171 (cento e setenta e um 
cruzeiros), quando a licença for inicial de 730 dias e, no valor 
de Cr$ 121 (cento e vinte e um cruzeiros), quando se tratar 
de prorrogações por mais de 365 dias, devendo, nêsse último 
CaBO, comprovar a concessão e o gôzo da licença inicial de 730 
dias, juntando certidão da Secretaria da .Justiça, se o interes
sado fôr Escrivão, e atestado do Juiz Corregedor Permanente, 
se fôr escrevente, fiel ou auxiliar de cartório da Capital ou 
do Inter,ior. 

b) Quando o interessado, com base na Lei n. 2.177, de 
23 VII-953, requer o gôzo parcial por 60, 120 ou 180 dias, deve 
exibir estampilhas nos valores de Cr$ 21, Cr$ 41 e 
Cr$ 21. (vinte e um, quarenta e um e oitenta e um cruzei
ros), respectivamente. 

c) Em caso de desistência do gôzo total ou parcial do 
primeiro período de 24 (vinte e quatro) meses, renunciará, 
também, ao direito de prorrogação. 

d) O interessado deverá aguardar em exerci cio a con
cessão da licença. 

e) O Corregedor Permanente deverá mandar o Escrivão 
elaborar dados, sôbre a "renda líquida do cartório", envian
do-os à Corregedoria Geral da Justiça, a fim de que possa 
fixar a remuneração do substituto legal. 

4.° 

LICENÇA-PR~MIO (ARTIGO 15, § 2.°) 

a) O Escrivão ou o servidor que requererem licença-prê
mio, ou sua desistência para contagem em dôbro para efeito 
de aponsentadoria, encaminharão requerimento ao Corregedor 
Geral da Justiça, por intermédio do Juiz-Corregedor Perma
nente do cartório, com anuência do Escrivão, quando não seja 
êle o requerente, selando-o com Cr$ 6 estaduais e instruin
do-o com o comprovante de que a ela tem direito, na forma 
da legislação em vigôr. No caso lie desistência, o pedido trará 
firma reconhecida do requerente. 
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b) O interessado deve aguardar em exercício a conces
são da licença. 

5.° 

AFASTAMENTO ATÉ 8 (OITO) DIAS NAS COMARCAS 
DO INTERIOR 

(licença para tratamento de saúde e em virtude de nojo 
artigo 14). 

a) No Interior, os requerimentos de licença, para tra
tamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da 
família do Escrivão, ou do servidor, bem como o afastamento 
em virtude de "nojo", desde que não exceda de 8 (oito) dias, 
deverão ser encaminhados aos Juízes de Direito e Corregedo
res Permanentes dos cartórios, com anuência do Escrivão, se 
não fôr o requerente. 

b) Só excepcionalmente, ante o conhecimento direto da 
situação pelo Corregedor Permanente, poderá o interessado 
renovar o pedido de afastamento por mais 8 (dias) dias e, 
assim mesmo, se fôr diverso o motivo que o justifique. 

c) Nêsses casos, o Juiz Corregedor permanente mandará 
expedir portarias, isentas de sêlos e emolumentos estaduais. 

d) O Corregedor permanente nomeará o "substituto 
legal" do Escrivão licenciado, comunicando a Corregedoria 
Geral da Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, para as necessárias 
averbações no prontuário. 

6.° 

DAS SUBSTITUIÇõES - ARTIGOS... § ÚNICO, 12 
§§ 1.0 E 2.° E. 15, § 3.° (REMUNERAÇÃO - ARTIGO 16) 

a) O substituto legal <1,0 Escrivão em férias, é o oficial 
maior e, na ausência ou impedimento dêste, o 1.0 Escrevente 
do cartório, independentemente de designação, bastando que, 
por intermédio do Juizo, sejam expedidas comunicações de 
"posse" e "exercício" à Corregedoria Geral da Justiça. 

b) O substituto legal do Escrivão licenciado em gôzo de 
licença-prêmio ou impedido por outro motivo será o oficial 
maior e, na ausência ou impedimento dêste, o escrevente mais 
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antigo .!lo mesmo cartório, devendo haver designação pelo 
Escrivão, e "prévia aprovação do Juiz de Direito, corregedor 
permanente (artigos 12 §§ 1.0 e 2.° e 15 § 3.°) e nomeação 
pela Corregedoria Geral da Justiça". 

c) No caso de ausência ou de impedimento do Oficial 
Maior e de todos os escreventes habilitados para substituir o 
titular em férias, licença ou impedidos por qualquer motivo o 
J uiz-Corregedor permanente indicará escrevente habilitado de 
outro cartório da mesma comarca, dependendo a "posse" e o 
"exercício" de nomeação da Corregedoria Geral da Juatiça 
(artigo 12 § 2.°). 

d) Aplicar-se-á o § único do artigo 59 do dec. lei esta
dual n. 11.058, de 26 de abril de 1940, na impossibilidade de 
observância do item anterior. 

e) Extendem-se aos Escrivães, escreventes, fiéis e auxi
liares de cartório as vantagens do artigo 9.° § 1.0 do Dec. 6.055, 
de 1-VIlI-1933 e do artigo 9.° § único do dec. n. 17.008, de 
5-11l-1947. 

7.° 

NOMEAÇõES 

a) Em caso de nomeações de substitutos, a Corregedoria 
Geral da Justiça expedirá portarias, as quais estão isentas de 
sêlos e emolumentos, d~vendo ser apresentadas ao Corregedor 
Permanente, a fim de, depois de pago o sêlo de nomeação de 
40 % sôbre a lotação, tomar posse do cargo e assumir o exer
cício das funções, cumpridas as demais formalidades legais. 

8.° 

a) Os casos omissos, serão resolvidos por esta Corre
gedoria Geral da Justiça. 

São Paulo, 12 de outubro de 1953. 

(a) Mareio Munhós 
Corregedor Geral da Justiça 
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PORTARIA N.o 13-53 

o desembargador Mareio Munhós, corregedor geral da 
Justiça de São Paulo, tendo em vista suas atribuições legais. 

Considerando os têrmos da lei 1.177 de 3 de Agosto de 
1951, que disciplinou as férias, licenças e afastamentos dos ser
vidores de cartórias não estipendiados pelo Estado; 

Considerando que foi criado o livro de "registro de 
férias", o qual deve conter dados certos inclusive o recibo de 
pagamento dos salários dos interessados, quando em férias; 

Considerando que, nas comarcas do interior e nos cartó-
rios da Capital, deve existir o livro de "movimento de autori
dades e funcionários"; 

Determina: 

1.0 _ O Livro de "registro de férias" deve ser o mesmo 
livro de "movimento de autoridades e funcionários" existente 
no cartório do Júri do Interior e nos vários Cartórios da 
Capital, ajustado às exigências da nova lei, reservando-se uma 
fôlha para os lançamentos referentes a cada funcionário. 

2.0 - Nos Cartórios do Fôro-extra-judicial, o livro será 
simultâneamente registro de férias e de movimento de funcio~ 
nários - (serventuários, escriturários e demais servidores). 

3.0 - tsse livro deve ser autenticado e rubricado pelo 
Corregedor Permanente do Cartório. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, 3 de Setembro de 1953. 

(a) Marcio Munh6s 
Corregedor Geral da Justiça 

Publicada no "Diário Oficial" de 5-9-1953. 
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DETERMINAÇÃO DO CORREGEDOR GERAL 
DA JUSTIÇA, SOBR,E NOMEAÇÃO D~ 

ESCREVENTES 

PORTARIA N. 6-A 

o Desembargador João Marcelino Gonzaga, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pela presente por
taria e usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; e 

atendendo a que a nomeação de escrevente habilitado estâ 
sujeita a formalidades que visam seleção dos candidatos ao 
exercício dos auxiliares da justiça; 

atendendo, por outro lado, a que o decreto n. 5.129, de 23 
de julho de 1931, prescrevendo as normas da habilitação, dá 
competência ao Corregedor Geral, para entrar no mérito das 
provas produzidas, podendo mandar exonerar o candidato por 
inaptidão ou por nulidade substancial do processo; 

atendendo a que, constantemente chegam á Corregedoria 
queixas de faltas cometidas por escreventes habilitados, no 
exercício de suas funções; 

DETERMINA: 

a) que o co.mpromisso, a posse e exercício do cargo de 
escrevente habilitado, não se deem antes da homologação do 
exame, pela Corregedoria Geral da Justiça. 

b) que o exame de habilitação seja feito com o maior 
rigor possível e na presença do juiz corregedor e dos demais 
componentes da banca examinadora, observando-se os artigos 
6.°, 7.°, e 8.°, do citado decreto n. 5.129. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 30 de maio de 1949. 

(a) João Marcelino Gonzaga, 
Corregedor .Geral da Justiça 

(Publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1950). 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 8-57 

O Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral. 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo. 

Atendendo a que os processos de habilitação de escreven~ 
tes de cartório, nos têrmos do art. 9.° do Decr. 5.129, de 23 
de junho de 1931, estão sujeitos a exame e correição do Cor
regedor Geral da Justiça; 

Atendendo a que, por êsse motivo, no interêsse dos servi
ços judiciários, no do próp:tio cartório, bem assim do escre
vente, a Corregedoria traçou normas que vêm sendo executa
das com uniformidade e resultados satisfatórios, no processa
mento da habilitação e nomeação dos candidatos a cargos de 
escreventes; 

Atendendo a que a fixação dos vencimentos dos escreven
tes é da competência da Secretaria da Justiça, (art. 15 do 
citado decr. 5.129), cabendo à Corregedoria exigir a prova 
dessa fixação, para ficar constando dos registros e dos assenta
mentos de cada interessado: 

Determina: além dos documentos exigidos por lei, nos 
processos de habilitação de escreventes para os cartórios não 
<>ficializados, deverá constar a proposta de fixação dos venci
mentos endereçada ao sr. Secretário da Justiça. O original 
do pedido, acompanhado de uma cópia da portaria de nomeação 
e com os requisitos exigidos nos §§ 1.0, 2.°, 3.° e 4.° do art. 15 
d<> decreto já mencionado, deverá subir com <> processo de habi
litação, para ser encaminhado à Secretaria da Justiça, p<>r 
intermédio da C<>rreged<>ria Geral. tão logo se conclua o pro
cesso,. pela homologação da nomeação. 

Fixados os vencimentos do escrevente, juntar-se-á aos 
a utos a prova da fixação. 

P. e Comunique-se. 
São Paulo, 1.0 de março de 1957. 

Oswaldo Pinto do Amaral 
Corregedor Geral da Justiça 

D. J. de 3-3-57 
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PORTARIA DA CORREGEDORIA N.o 2/55 

o Corregedor Geral da, Justiça do Estado de 
São Paulo, Desembargador Pedro Rodovalho Mar~ 
condes Chaves, 

CONSIDERANDO a dúvida que tem surgido quanto às 
exigências legais para que o escrevente, exonerado a pedido seu, 
ou na forma dos artigos 1.0 § 3.° e 11, do Decreto n. 5.129, 
de 23.7.931, possa ser nomeado para outro cartório da mesma 
natureza; 

CONSIDERANDO que, consoante se infere do mencionado 
Decreto, apenas quando da inscrição para a primeira nomeação 
é que são exigidos os documentos relacionados no § 1.0 do 
artigo 5.° sendo que, no caso supra citado, bastará requeri. 
mento subscrito pelo candidato e pelo respectivo serventuário; 

CONSIDERANDO que, no entanto. o nôvo processo de 
nomeação também deve ser submetido ao exame desta Corre~ 
gedoria, a fim de se verificar a possibilidade da homologação, 
tendo em vista os elementos constantes de processo anterior 
do processo em andamento e do prontuário do candidato; 

CONSIDERANDO, ainda, ser de boa cautela a exigência 
dos documentos acima referidos quando decorrido prazo supe~ 
rior a seis meses da execução. 

DETERMINA: 

a) Em se tratando de caso do artigo 14 do Decreto 5129 
de 23.7.931, bastará que o pedido seja instruido com o com~ 
provante da exoneração, cabendo à Corregedoria decidir pela 
exigência ou não de outros documentos; 

b) Se decorrido prazo superior a seis meses entre a exo
neração e o nôvo pedido de nomeação proceder~se-á de acôrdo 
com o que dispõe o art. 5.° e parágrafos do citado decreto. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 23 de abril de 1955. 

a) Pedro Rodovalho Marcond.es Chaves ~ Corregedor 
Geral da Justiça. 
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SUBSTITUIÇÃO, LICENÇA, FÉRIAS 

Protocolado 518/66 - Interessados: Maria Ursulina Pulici 
Galetti e Carlos Pulici - Escrivão do Cartório do Distri
buidor, Contador e Partidor, de Descalvado. "Despacho"
Aprovo o parecer retro. Expeça-se Portaria. São Paulo. 
17-1-66. (a) - Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor Geral 
da Justiça. Parecer a que se refere o despacho supra: O 
item 6.° do Provimento n.o 41/53 desta Corregedoria Geral, 
que regulamentou a aplicação da Lei n.o 2.177, de 23-7-1953, 
no item 6.° que trata das substituições dos escrivães, dispõe -
a) O substituto legal do Escrivão em férias, é o oficial maior 
e, na ausência ou impedimento dêste, o 1.0 Escrevente do car
tório, independentemente de designação, bastando que, por 
intermédio do Juizo, sejam expedidas comunicações de "posse" 
e "exercício" à Corregedoria Geral da Justiça - b) O substi
tuto legal do Escrivão licenciado em gôzo de licença-premio 
ou impedimento por outro motivo será o oficial maior e. na 
ausência ou impedimento dêste, o escreventhe mais antigo do 
mesmo cartório devendo haver designação pelo Escrivão, e 
prévia aprovação do Juiz de Direito. corregedor permanente 
(artigos 12 §§ 1.° e 2.° e 15 § 3.°) e nomeação pela Corre
gedoria Geral da Justiça - c) No caso de ausência ou de 
impedimento do Oficial Maior e de todos os escreventes habi
litados para substituir o titular em férias, licença ou impedidos 
por qualquer motivo, o Juiz-Corregedor Permanente indicará 
escrevente habilitado de outro cartório da mesma comarca. 
dependendo a "posse" e o "exercício" de nomeação da Corre
gedoria Geral da Justiça (artigo 12 § 2.°) - d) Aplicar-se-á 
o § único do artigo 59 do dee. lei est<ulfual n.o 11.058. de 26 
dle abril de 1940. na impossibilidade de observância do item 
anterior". 

E o referido artigo 59 por último citado, dispõe: "Os 
serventuários serão substituidos, nas suas faltas, impedimen
tos, licenças ou férias, pelo oficial maior ou. na falta dêste. 
pelo 1.0 escrevente. 

Parágrafo único - Os serventuários que não tiverem es
creventes juramentados, serão substituidos por pessoa idônea 
que indicadam à autoridade que tiver de conceder licença ou ' 
férias e, nos casos de falta ou impedimentos ocasionais, por 
outro serventuário designado pelo Corregedor permanente". 
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Ora, tendo o M. Juiz de Direito de Descalvado nomeado 
Carlos Pulici para substituir a serventuária em férias, não 
tendo o cartório oficial maior e escreventes, deveria ter sido 
indicado pelo M. Juiz a esta Corregodoria escrevente habili
tado de outro cartório, para ser nomeado substituto da ser
ventuária em férias. Se assim não procedeu o M. Juiz, foi 
porque não havia possibilidade de observância do item "c" no 
Provimento n.O 41/53. Mas nêsse caso a nomeação deveria 
ser de V. Exa., autoridade competente para a concessão das 
férias (Lei n.O 2.177, de 1953, art. 8.°), pois o art. 59, pará
grafo único do Decreto-lei n.O 11.058, de 1940, diz que "os ser· 
ventuários, que não tiverem escreventes juramentados, serão 
substituidos por pessoa idônea, que indicarem à autoridade 
que tiver de conceder licença ou férias". Somente nos casos 
de falta ou impedimento ocasionais o serventuário é substituidn 
por outro, designado pelo Corregedor permanente (art. 59. 
parágrafo único, in fine) . 

Em face do exposto, opino por que se expeça portaria 
de nomeação, na conformidade do último dispositivo citado, 
que, com cópia dêste parecer, se aprovado, será transmitido 
ao M. Juiz corregedor permanente, a fim de que envie certidão 
do compromisso prestado pelo nomedo e certidão do exer
cício, para as devidas anotações, solicitando-se a S. Exa. que 
de futuro proceda de acôrdo com as dispqsições legais aqui 
citadas, sOmente indicando pessoa idônea estranha aos cartó· 
rios, se não fôr possível a indicação de escrevent.e habilitado 
de outro cartório da mesma comarca. para substituir o titula)' 
em férias. 

São Paulo, 14 de janeiro de 1966. 

EDGARD A. DE SOUZA 
JUIZ AUXLIAR 

DESPACHO 

Aprovo o parecer retro. 
Expeça-se portaria. 
São Paulo, 17 de janeiro de 1966. 
(a) Alceu Cordeiro Fernandes. Corregedor. 

Geral da Justiça. 
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RECURSO N.o 141.800 - COMARCA DE SAO 
PAULO -. RECORRENTE: PAULO BARRETO 

ARANTES - R.ECORRIDO - EGR.ÉGIO 
CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso n.O 
141.800, da comarca de São Paulo, em que é recorrente PAULO 
BARRETO ARANTES, sendo recorrido O EGRÉGIO CON. 
SELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA: AC6RDAM. 
em sessão Plenária do Tribunal de Justiça, por maioria de 
votos, dar provimento ao recurso e determinar a contagem de 
mais três pontos para o concurso de serventuários a que con
correu o recorrente, na forma pedida na inicial. Custas como 
de direito. Paulo Barreto Arantes, Serventuário vitalicio do 
Cartório do 1.° Ofício e Anéxos da comarca de Ribeirão Preto, 
interpõe o presente recurso da decisão do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, que confirmou a contagem de 
pontos para o concurso do provimento dos 17.°, 18.°, 19.°, e 20.° 
Ofícios Cíveis da comarca desta Capital (4.a classe), excluindo 
dessa contagem três pontos a que o recorrente reputa ter direi
to, na forma do parágrafo único, do art. 1.0, da Lei n.O 6.882. 
de 27 de agôsto de 1962. Alega o recorrente que essa lei lhe 
outorga o direito de obter tais pontos, porque ingressou na 
serventia vitalícia mediante concurso de títulos, tal como estava 
previsto no art. 7.°, do Decreto n.o 6.986, de 25 de fevereiro 
de 1935, que então regula.va a matéria, e, tendo sido aprovado 
naquele concurso, fôra nomeado por Decreto de 27 de setembro 
de 1943, para o Cartório de que ainda hoje é titular. Argu
menta o recorrente que, quando a lei atual se refere a con
curso de provas e títulos, para atribuir os três pontos recla
mados, está indicando genericamente a forma regular de in
gresso nas Serventias, mas não exclui a regularidade dos con
cursos anteriores de títulos, como não exclui a dos concursos 
sOmente de prO'lJas, tanto assim que êste mesmo Egrégio Tri
bunal, já mandou contar os indigitados três pontos para o 
recorrente do recurso n.o 128.037, de Jundiaí, que imgressara 
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nos serviços da Justiça por concurso apenas de provas. Assim, 
entretanto, não entende o Colendo Conselho Superior da Magis
tratura que manteve a decisão denegatória da pretensão do 
Serventuário, no processo n.o 4.584, julgado em 11 de janeiro 
do corrente ano, como consta da certidão de fls. 36. Daí o 
presen~ recurso para o Egrégio Tribunal Pleno. Bem exami
nados os autos e a pretensão do recorrente, dá-se provimento 
ao recurso para ordenar que se contem a favor do recorrente 
os três pontos reclamados na inicial. A contagem de pontos 
está, presentemente, regulada pela Lei n.O 6.882, de 27 de 
agôsto de 1962, que no parágrafo único do art. 1.0 dispõe: 
"O serventuário vitalício, com o mesmo tempo de efetivo exer
cicio mencionado neste artigo (25 anos), tendo ingressado na 
carreira dos Servidores da Justiça, mediante concurso de pro
vas e títulos, fica creditado com mais três pontos, além dos que 
lhe foram atribuidos nos têrmos da legislação vigente, desde 
que não possua nenhum dos títulos a que se referem os itens 
I, II e UI da alínea "a" do art. 20 da Lei n.o 819, de 31 de 
outubro de 1950". O recorrente satisfaz as exigências dêste 
parágrafo, mas o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, 
lhe negou os três pontos, por entender que êle não obteve a 
Serventia por concurso de provas e títulos, mas tão sõmente 
por títulos. "Data venia", do autorizado julgamento admi
nistrativo, a razão está com o recorrente. A lei atual não 
podia exigir concurso de provas e titulos para os Serventuários 
que ingressaram nos serviços da Justiça numa época em que 
não se fazia o concurso com êstes dois elementos seletivos: 
as provas e os títulos. O concurso a que se submeteu o recor
rente foi realizado em 1943, nos precisos têrmos do art. 7.° 
do Decreto n.o 6.986, de 25 de fevereiro de 1935, que então 
regia o assunto. :esse Decreto não exigia concurso de provas 
e titulos. Exigia, unicamente, concurso. Tal concurso feito. 
e com êle o recorrente obteve a Serventia. Logo, ingressou 
por concurso, vale dizer pelo concurso exigido na época. A 
Lei atual pretendendo beneficiar os velhos serventuários. com 
mais de 25 anos de efetivo serviço à Justiça, não poderia 
exigir concursos de provas e títulos, se concursos de provas e 
títulos existiam há 25 anos passados. O que a vigente lei n.o 
6.882/62 mencionou foi a forma de concurso usada atualmente. 
que é de provas e títulos. Por isso mesmo, bem argumentou 
o recorrente, que o que consta da lei atual é simples denom!-
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nação do processo seletivo, que antigamente se denominava sim
plesmente "concurso" e hoje se denomipa "concurso de provas 
e titulos". E' até mesmo de admitir-se êrro gráfico na reda
ção dá lei vigente, publicada com a copulativa "c ", em lug-ar 
da disjuntiva "ou", porque, se ao tempo em que ingressaram 
os serventuários que lei visa abranger, não havia concurso de 
títulos e provas. seria um contra-senso exigir-se tais concursos. 
Infere-se daí que o legislador pretendeu referir-se a con
curso de títulos ou de provas, que eram os usuais há 25 anos 
passados. E tais concursos são tão válidos como os modernos 
de títulos e provas, porque essa conjunção dos dois processos 
seletivos - títulos e provas - não é exigida por qualquer 
mandamento constitucional, tantQ assim que a própria Cons· 
tituição Federal, ao impor o concurso para o ingresso na 
magistratura, não o exigiu na sua duplicidade de títulos 
e prQ'IJas, referindo-se apenas e tão somente a "con
curso de provas" (art. 124, inciso IH). Concurso de ingresso 
no serviço público é pois, tanto o de provas, como o de títulos. 
ou o de provas e títulos. Todos êles são processos seletivos 
válidos que podem ser escolhidos e adotados pelo legislador 
ordinário, segundo a relevância da função que o candidato irá 
desempenhar no serviço público em geral, ou nas carreiras 
especializadas da magistratura, do ministério público ou dos 
serviços da Justiça. Assim como êste Plenário já decidiu que 
os três pontos devem ser contados a favor do candidato que 
ingressou como servidor da justiça através de concurso de 
provas (Rec. n.o 128.037 de Jundiaí), é de decidir-se também 
que êsses mesmos pontos devem ser abonados a serventuário 
aprovado em concurso de títulos, como é o caso do recorrente 
dÊ!Stes autos. Ambos merecem o benefício estabelecido no 
parágrafo único do art. 1.0 da Lei n.o 6.882, de 27 de agôsto 
de 1962. Por êstes fundamentos, dá-se provimento ao recurso 
para que sejam contados em favor do recorrente os três pontos 
pedidos na inicial. São Paulo, 19 de maio de 1965. -
RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO, Presidente. - LOPES 
MEIRELLES. Relator - OCTÁVIO LACORTE, Vencido -
·SAMUEL FRANCISCO MOURÃO - THOMAZ CARVA. 
LHAL, Vencido - MARTINS FERREIRA, Vencido -
EULER BUENO, Vencido - R. R. FERRAZ DE SAMPAIO 
- J. B. DE ARRUDA SAMPAIO - TÁCITO M. DE GóES 
NOBRE, Vencido - ACÁCIO REBOUÇAS - DIMAS DE 
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ALMEIDA, Vencido - ADRIANO MARREY - ALMEIDA 
BICUDO - PEREIRA LIMA - BARBOSA PEREIRA -
lSNARD DOS REIS - MARCOS NOGUEIRA GARCEZ -
VALENTIM SILVA - EVARISTO DOS SANTOS, Vencido 
- ÁLVARO MARTINIANO DE AZEVEDO, Vencido -
TOLEDO PIZA, Vencido. - DíNIO .GARCIA, Vencido -
PINHEIRO FRANCO, Vencido - O. GONZAGA JúNIOR -
FRANCIS DA VIS - FERREIRA PRADO. 

OBSERVAÇÃO 

As disposições constantes do artigo 37 da Lei n.o 819, de 
31 de Outubro de 1950, não mais .se acham em vigor, em face 
do estabelecido pelo Ato Complementar n.O 15, de 18 de Julho 
de 1966 que torna obrigatória a abertura de concurso, para 
provimento dos cargos públicos. 

DECRETO N.o 6055, DE 19 de AGOSTO DE 1933 

Regula a concessão, de licença aos funcionários 
e empregados públicos civis do Estado. 

O GENERAL DE BRIGADA MANOEL DE CERQUEI
RA DALTRO FILHO, Interventor Federal, interino, no Es
tado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o 
Chefe do Govêrno Provisório da República e 

considerando que a lei reguladora das licenças a funcio
nários e empregados públicos civis deve ser uniforme, 
Decreta: 

Artigo 9.° - Em cada período de dez anos de contínuo 
exercício, o funcionário terá direito, mesmo que não alegue 
molestia, a uma licença-prêmio de seis· meses, que poderá 
gozar de uma só vez ou em parcelas. Os funcionários de 
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ensino com direito a licença deste artigo só poderão goza-la 
em três períodos iguais ou menos. 

§ 1.0 - Essa licença, não acarreta desconto algum dos 
vencimentos, nem será deduzida do tempo de serviço. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 19 de 
agôsto de 1933. 

GENERAL DALTRO FILHO 

Carlos Villalva 
A. Meirelles Reis Filho. 
Theophilo Pereira de Souza 
Eugênio Lefévre 
José Mascarenhas 
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