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PORTARIAS 

PORTARIA N. 11-54 

O Desembargado?' Pedro Rodovalho M.a?·condes Chaves, Cor-
7'egedo?' Geml da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Atendendo a que os serventuários de justiça não vem 
cumprindo o disposto no § 1.0 do art. 3.° do Decreto n. 19.365, 
(~e 20~4-1953 e a alínea "d" do art. 12, da Lei n. 465, de 
28-9-1949 e 

Atendendo à alta finalidade social e com grandes bene
fícios da aposentadoria, embora o assunto escape as atribui
~ões desta Corregedoria Geral, 

Recomenda aos serventuários, o cumprimento das referi
das leis, advertindo-os das graves consequencias decorrentes 
da falta de pagamento das contribuições, com o cancelamento 
da inscrição. 

São Paulo, 5 de agôsto de 1954. 

(a) Pedro Rodovalho M.arcondes Cha.ves - corregedor 
Geral da Justiça. 

D. J. 7/8/54. 

PORTARIA ~. 13-54 

o Desembargador Ped?'o Rod<YValho Ma?'condes Chaves, Corl'e
ged07' Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, 

Conside1'«ndo que o registro civil das pessõas jurídices é 
disciplinado pelo decreto-lei n. 4.857 de 9 de Novembro de 1939, 

Consider-ando que a autorização governamental deve pre
ceder ao registro, quando se tratar de sociedades que dela 
Decessitem para funcionar; 

Considerando que o exame dos estatutos, contratos ou 
compromissos são elementos indispensáveis à expedição da 
aubrização, 
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