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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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Considerando que através de reformas ou modificações de 
seus atos constitutivos as referidas sociedades podem trans
formar, desfigurar e dervirtuar as finalidades autorizadas: 

Determina, aos srs. Oficiais dos Registros de todo o Es
tado de São Paulo, que não procedam a qualquer registro de 
alterações de contratos ou reformas estatutárias das mencio
nadas sociedades, sem a prévia aprovação dêsses atos pela 
autoridade competente. 

São Paulo, 5 de agôsto de 1954. 

(a) Ped?'o Rodovalho Ma1'condes Chaves - corregedor 
Geral da Justiça. 

RECOMENDAÇÃO A TODOS SERVENTUÁRIOS E 
ESCREVENTES DO ESTADO: 

De acôrdo com a Portuia n. 10/54 publicada no "Diário 
da Justiça" de 27 de julho p. p., a competência pa ra as alte
rações dos períodos de férias dos serventuários, escreventes 
e auxiliares, bem como as nomeações de substitutos dos ser
ventuários por motivo de férias, é dos Juizes de Direito Cor
regedores Permanentes dos cartórios. 

D. J. 7/8/54. 

COMUNICADO DA CORREGEDORIA 
D. da Justiça de 14/9/1954. 

Processo n. 12.126 - Ministério da Fazenda - Leonardo 
de Barros Carvalho - Diretor - Capital - "Dê-se conheci
mento aos Srs. Serventuários, para fiel observância. São Pau-
10, 31-8-54 (a) Pedro Chaves". 

Portaria a que se refere o despacho acima transcrito: 
"Ministério da Fazenda - Portaria n. 118 de 23 de julho de 
1954. O Diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, 
tendo em vista a autorização concedida, em caráter excepcio
nal, pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, através despacho 
proferido no processo fichado sob o n. S. C. 137.866-54, resolve 
expedir à Recebedoria Federal em São Paulo as seguintes 
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