
CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS SERVENTUÁRIOS 

 

Obrigatoriedade da caderneta de identidade aos serventuários de justiça, na conformidade do 
provimento expedido pela Corregedoria Geral de Justiça, pela portaria n.º 2/49, seguinte: 

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

Tendo em vista que, os serventuários de justiça são obrigados, no exercício das suas funções, 
dentro e fora das respectivas repartições, ao contato contínuo com as partes interessadas; 

Tendo em vista que, a identidade profissional assegura a todos a legalidade dos atos 
executados e contribui para a elevação moral de quem executa; 

Tendo em vista, finalmente que a ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, em entendimento com a Corregedoria Geral se prontificou a fornecer os 
elementos necessários para a adoção da caderneta profissional dos serventuários de justiça: 

DETERMINA: 

Fica instituída obrigatoriamente a caderneta de identidade dos Serventuários de Justiça do 
Estado de São Paulo, expedida de acordo com o modelo aprovado pela Corregedoria Geral da 
Justiça. 

A escrituração da caderneta obedecerá às normas constantes do processo n.º 6072, em que é 
interessada a ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

P. Cumpra-se. 

São Paulo, 9 de abril de 1949. 

(a) J. M. Gonzaga - Corregedor Geral da Justiça 

N O T A  

Esta Associação mandou confeccionar ditas cadernetas em grande número, em couro 
marroquim, com cartão impresso para a qualificação do Serventuário obedecendo o tamanho 
e dizeres determinados pela Corregedoria Geral, as quais inclusive porte de correio custarão 
37 cruzeiros e procuradas na Associação 35 cruzeiros. Tem também distintivos para lapela em 
metal inoxidável que custarão 20 cruzeiros. 

Oportunamente esta Associação remeterá a todos os Serventuários de Justiça do Estado um 
questionário afim de ser preenchido e devolvido a esta mesma Associação, acompanhado de 3 
fotografias 3x4 para a respectiva legalização na Corregedoria Geral. 


