
IOILEIIM 

DA 

Associação dos Serventuários 

de Justiça do 

Estado de São Paulo 

SEDE SOCIAL • REDAÇÃO, 

RUA SE NADOR FEIJÓ N.o 176 - 11.0 Andor 

Sala. 1109 a 1113 - Caixa Po.tal, 209-A 

T 91910n9 3-3S88 - SAO PAULO 

• 



J 

r 

BOLETI1,1 Di1. i.SSOClúÇl{Q DOS SERVENTUJ~RIOS DE JUSTIÇA <,5 
DO EST;.DO DE sno Pf.ULO 

---------------
. 

J..no I Sno Paulo, lU de novc.::bro de 1949 l~Q 9 

,----------_._------_. 
i 

-------------------~! ! 
c O L A B O R Á ç Ã O 

SAUDADE 

No momento em que todas as peâ semelhantes que,acin~ das preoc~ 
, 

relembram os. seus mortos e jUâ 

C, ,) q!l'" a Ass ociação dos serventuári 

c' de Justiça do Estado de são Pau-

p!\;ões r;lateriaes, impero. o iH.lor -

na sua grande magnitude. 

lo homenageie os serventuários que norondo sofrii:lontos alheios, quer 

de'saparecerat:1 do nosso convivio, com conselhos, quer auxiliando " 

íTuma época de materialismo pu- . durinir as controversias dos nos-

ro, de rei vindicaç ões sociais, mais sos ser.lelhantes, osses nossos c 0-

ou menos exageradas) é confortante legas se f'oror,l, n:":o desc<:mçar,r.los 

'Para o nosso espirito fasermos uma pC(ra nos auxili:::r, nós que aqui fl 

o?, ra da , nas nossas atividades, e rnQ ca;:lOs, a suportar a vida ~ltribulfl 

ditarmos sobre os nossos mortos. da que lev~mos, 

Então ref.1er.lOrando as suas vi-

das, veremos quanto foram bons,que 

:, l'é' ndes exemplos nos deixarQm, -

.!.~2;nO~J de ·serem imitados. 

Todos eles, vivendo em épocas 

~,Lf\..;r'JntGS ~ souberam elovar o nome 

,LU nOssa classe ensinando aos nossos 

Poder.lOs, pois nesta' horQ de 

grande saudode, porafr'os02.ndo os 

ensinamentos cristãos dizer' : 

Glorio a Deus nas alturas e 

paz aos nossos Mortos qlGrid6s. 
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PROVHíENTO N. 2, Dljd 1949 competente ( se houver oais de =), 
Õ Desembargador Joao Marcelino Gonz~ despachará ele a petição no prazo -
ga, Correge<,!or Geral da Justiça ~ do - de quarenta e cito horas, uandando 
Estado de Sao Paulo,VISANDO a boa ex~ fazer o registro, co terr.lOs, caso -
cução da lei n. 765, de 14 de julho lhe pareçaI;1 se. tisfeitas as foroali
último, referente ao registro civil dades legais. A petição, que ser 
de nascimento, e á uniformização de~ virá de oan&1do, sera afinal arqui 
se serviço no Es~ad?, recomenda a?s. vada no cartório do registro civil, 
Srs. Juizes de DIreI to e aOs ofiCIaIS em pastElS próprias, indep(md~nter.leD 
do Registro Civil das Pessoas Natur~ te de autuação, devendO! poren, o -
is que, a respeito, observem as se- oficial registrá-la no ivro cc':1pe-
p;uintes normas: tente e nela anotar o e,ssento feito. 
- I - Os brasileiros de um e outro - VI - Os oficiais do registro ci . 
tllJXO, ainda não inscritos no registro púderão cobrar pela insc:t:'ição do -
civil de nascimentos e que se achem nascioento e sua pr1r.mira certidão 
nas condições previstas no artigo 1~ extraida do talão, apeTh~S á quantia 
d~ l"i n, 765, de 14 de julho de 1949,de vinte cruzeiros (Cr,$20,00) pre
Gurão registrados independente do Pã vista na Secção V, n, IX, letra "b" 
gC'.monto da mu1 tEl regulamentar, mf:idi- da Tabela G, do Regir.1ento de Cus -
anto petição isenta de selos, taxas, tas. 
omolumontos e custas, despachada pe- VIII - Do pagamento dessas cust1'.S 
lo juiz tog,1do competente do lugar da serão dispensados os que apresenta-
rc,3idôncia do interessado. rem atestado de pobreza extrenc;, -

11 - A petição, assinada pelo pró- nos termos do artigo 40 do decreto 
prio interessQdo ou se incapaz por - n.4,857, de 9 de noveobro de 1939. 
"CJu reprus.:mtante 1élga1, conterá: . VIII - No têroo do registro c ofi

r,) ... o dia, mê::;, ano E: lugar do n~ cial fará menç,?:o de ser o ,;10SI40 fei 
:cimcmto e a hora certa, sendo possi- to em virtude da lei n.765, de 14-
vol dot3rmin2-1aj bem CQLlO o sexo e a de Julho de 1.949, 
cur do rugistrandoj p. Cunpra-se. 

b) - o fnto de ser gemeo, quandO - são PaulO, 25 de e.gosto de 1949. 
iw,lim ti ver acontecido j João M. Gonzago, - C orregedor Geral 

c) - aeclaração de ser filho 1egi- da Justiça. -(Publicado no DiRrio -
timo, ilegitimo ou expostoj Oficial da Justiçn ef.l 26.8.1949) 

d) - nomoe o prenome; 000///000 
o) - a residênciaj 
f) - a ordem da filiação de outros INTERPRETAÇÃO DA LEI N. 418, DE 

irLlGOS do mesf.lO prenome que existirem 12 DE AGOSTO DE 1949. 
lU tivorcü existido; 

,,) - os nO.Gles o prenomes, Q natur~ Despacho proferido no processo n. 
liclp,de e profissão dos paisj o lugar 6,391, de Serra Negra~ em que é in
o o'-',rtório onde case,ram e a sua resi teresse.do o Juiz de DIreito: 
dência I'ltua1; • - -liA vista do que dispõe o artigo 2~ 

11) - os nomes e prenomes dos avos da lei n.4180, de 12 de agosto do -
pe.ternos e maternos; corrente ano, não há duvida que o -

i)-- a atestação, ao pé do r~que- preceito do art. 1 Q e parágrafo úni
riLlunto, de duas testemunhas idoneas, co dessa mesma lei se aplica aos de 
e, ()ritério do juiz, o qual poderá exiraais funcionéfrios da Justiça, não só 
gi1' 'C.inda 1', presença do :;::egistr;ando. da Capi tal, COf.lO do interior do Es
As testemunhas mencionarao, alem dos tado. - Fica assim, respondida afir
l'rÔl)rios nomes e prenomes, a :ne.cion~ f.1é\tivamente a consulta do sr, dr. _ 
Ud.de, o estado civil, a profissfio e Juiz de Direito da comarca de SorrEl 
.; xc:"sidência. Negra.São Paulo, 10 de outubro de -
IIl - As firmas, tanto do interess~ 1949 • (a) João Marcelino Gonzaga 11 

. uO, OLJ sou representante legal, como (Públicado no Diário Oficüü dn Jus 
, d2.G te~,t()L1Unhas, deverão ter reconh.§. tiça em 11 de outubro de 1949) -

Ci~,~s por tabe~ião, . NOTA: ... A lei n. 418 dG 12 de agos-
",.LV - Caso o Interessad~ não saIbaou to de 1949, acima relerida, foi pú

Di") pOS~El assinar, poderEI a petição blicada no nQ 7 deste Boletim 
8',,1' aSSInada por procurador com pod<f- , • 
res especiais, 000///000 

\1 V - Feita a distribuição ao juiz 
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