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

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

Oswaldo Pinto do Amaral 
Corregedoria Geral da Justiça. 

D. J. de 3-3-57. 

PORTARIA N. 14-57 

o desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando das suas 
atribuições e, 

Considerando que, nas Comarcas do interio do Estado, 
não vem sendo cumprido o disposto no parágrafo único do 
art. 116 do Decreto Estadual n. 10.424, de 11 de agôsto de 
lS39; 

considerando o que representou a Junta Comercial de 
São Paulo, no sentido de se exigir cumprimento do art. 116 
do Decreto Estadual n. 10.424 de 11 de agôsto de 1939; 

Recomenda aos Srs. Juízes de Direito e Oficiais do Re
gistro de Hipotecas, das Comarcas do interior do Estado, 
que enviem mensalmente à Junta Comercial do Estado de 
São Paulo, uma relação nominal e quantitativa dos livros 
comerciais rubricados e das firmas registradas, mencionando 
endereço, capital e gênero de negócio. 

P. Cumpra-se. 
São Paulo, 18 de março de 1957. 

(a) Oswaldo Pinto do Amaral 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. de 20-3-57. 

PROVIMENTO N. 1-57 

O Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições e 
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Considerando, nos têrmos da legislação de seguros vi
gentes, a necessidade de resguardar os interesses dos segu
rados, evitando atos que importem em alienação ou oneração 
de bens e imóveis pertencentes a sociedades que operem em 
seguros, 

Determina: Os srs. tabeliães do Estado não deverão la
vrar escrituras, que importem em alienação ou oneração de 
bens, pertencentes a sociedades que operem em seguros, sem 
fazer constar o seguinte: 

a) certidão passada pelo Departamento Nacional de 
Seguros Privados e Capitalização de que os bens, objeto do 
ato, não estão inscritos no aludido Departamento como ga
rantia de reserva técnica da sociedade; 

b) ou autorização expressa do mesmo Departamento 
permitindo sejam os bens aludidos alienados ou onerados. 

Cumpra-se. 
São Paulo, 4 de janeiro de 1957. 

Oswaldo Pinto do Amaral. 
Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado novamente por ter saido com incorreções. 

10-1-57. 

Proc. 13.483 - Campinas - Jair Cruz Fernandes (Ex
Auxiliar do Cartório do 4.° Ofício): Nego provimento ao 
recurso do Sr. Serventuário do 4.° Ofício de Notas de Cam
pinas. Embora tendo sido pedida sem vencimentos, pelo 
auxiliar de cartório, a licença para prestação de serviço mi
litar, o certo é que, por motivo de tal serviço, tem o mesmo 
auxiliar direito a perceber dois terços de seus vencimentos, 
enquanto permanecer incorporado, nos têrmos do artigo 147 
do Decreto-Lei n. 9.500, de 23 de Julho de 1946. Assim não 
pode o serventuário alegar como o faz, que não tem de onde 
descontar a contribuição. Aliás as contribuições poderão ser 
cobradas atual ou futuramente, como se acentua no final do 
parecer de fls. 8, uma vez que a licença para prestação de 
serviço militar não póde ser interrompida. Vê-se que o pe
dido de licença foi inadvertidamente, feito sem vencimentos. 
Poderá, entretanto, o interessado regularizar a sua situação, 
pedindo que a licença seja posta nos têrmos da lei, desde que 
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