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OORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 11-53 

o d&Bembargador Mareio Munhos, Corregedor Geral da Jus
tiça da Estado de São Paulo, tendo em vista suas 
atribuições legais, 

Atendendo ao que lhe representa o Senhor Secretário de 
Obras da Prefeitura do Município de São Paulo, solicitando 
providências no sentido de serem expedidas instruções aos 
Oficiais do Registro das Pessoas Naturais do Estado de São 
Paulo, a fim de fazer constar obrigatoriamente nos atesta
dos de óbi.to a "causa mortis", 

Determina aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas. 
Naturais do Estado que cumpram a exigência. legal contida 
do Art. 91 inciso n. 9 do Dec. 4857 de 9 de Novembro de 
1981 - Lei dos Registros Públicos, que estabelece contenha. 
o assento de óbito a declaração "se a morte foi natural ou 
violenta". 

Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 

São Paulo, 14 de agosto de 193. 

(a) Mareio Munhós - Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 23-8-53. 

PORTARIA N. 9-'õ3 

o Desembargador Mareio Munhos, CO'l"regedor Geral da Jus
tiça do Estado de São Paulo, tendo em vista suas atri
buições legais, 

Considerando a necessidade de verificar, di:àriamente, a 
rem~a das petições iniciais e de outros papeis da distribui
ção aos cartórios do fôro cível da Capital, 
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Dete1'mina : 

Que os Srs. Escrivães publiquem diariàmente na impren
sa oficial, e afixem, após a entrada. em lugar visível do 
cartório, a relação das petições iniciais e dos demais papeis 
recebidos da distribuição, indicando apenas os números res
pectivos e a hora do recebimento, remetendo à Corregedoria 
G€ral, no prazo de 48 horas, cópia dessa relação, assinada 
pelo Esorivão ou por quem o substitua.. 

Publ., reg. e cumpra-se. 

São Paulo, 8 de agosto de 1953. 

(a) Mareio Munhos 
Corregedor Geral da Justiça. 

PORTARIA N. 13-53 

D. J. 9-8-53. 

o desembargador Mareio Munhos, corregedor geral da Jus
tiça de São Paulo, tendo em vista suas atribuições legais, 

Considerando os termos da lei 1177 de 3 de Agosto de 
1951, que disciplinou as férias, licenças e afastamentos dos 
servidores de cartórios não estipendiados pelo Estado; 

Considerando que foi criado o livro de "registro de fé-
rias", 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 car
tórios da Capital, deve existir o livro de "movimento de auto
ridades 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 folha para os lançamentos referentes a cada funcionário. 

2.° - Nos Cartórios do Fôro-extra-judicial o livro será 
simultaneamente registro de férias e de movimento de fun
cionários - (serventuários, escriturários e demais servido
res). 
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