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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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CONSELHO SUPERIOR .DA --- ------

SOLUC;.O DE DUVIDi. 

n'rar.1 provir.1e.~ 
Vistos, relatados (J discutidos blica e obstar o seu registro. A 

Gotas ntos de agr2vo Cr.l r.lntérin de duvida do Oficial do Registro só 
dúvidn n.4G.130, da cor.1::;rCQ dG Uba- se justifica nos expre ssos termos 
tllbn, Gfa que é ngravnnte &::.int-Clair do artigo 215 do decreto n.4.857, 
UG Eustamente c Silvn e agravado o de 9 de novembro de 1939, e neles 
Oficial de; Registro Geral da COr.lar- não se ajusta a espécie vertente. 
c:;: 2.Corda.:l, em sessão do Conselho Para ressalva e conservação dos -
Superior da Magistratura, por unani seus direitos, cumpre ao ,credor
,Jid?,de de votos, dGr provir;,ento ao exequente intimar do protesto os 
cscurso, v;r~ julg8r improcedente a i~teressados e promover as averb§. 
duvide. lev::;ntad". pelo agrr.vado, pa- çoes que a lei dos registros faclll 
C2, RS custasna for;i1R de, lei. ta, E aprovada que seja afinal a 

O éigrnv2,nte e sua r:lUlher, eL1 - fraude polos meios rogulares, os dg 
",ç"o ,judici2,1 formJ condenados é'. pg vedores, além de ver frustada a -
!}êr e, ;.lexandre Rodcvi tch, c, título sua intenção malici osa, estarão S]d 
do indoniznçÃo, n quantiR de Cr.". jeitos a prOCGS80 criminal, nos ter 
7(;.245,00. mos do artigo 179 do Código Penal.-

Na execução, nP:e 'tendo sido en - , .Q 
cc"ntrados forCD os réus citados põr Sao Paulo, 1. de ?utubro d~ 1949, 
udit8is. ' (aa) Thoodom~ro D~as, Pres~d7ntG, 

Pare. se garentir contra possí- . h'leirolles dss. Santos, V~ce-
vais alienaçô8s dos bens dêles, fez Pres~dente em exerc~c~o. 
(J Rutor exequente uo protesto judi- J, I~l. Gonzaga,Corregeder GQ 
cinl, nos torr.1cs do artigo 720 do _ ral da Just~ça e ReJ..'J.tor. 
CGdiGo de Processo Civil, rodindo - ( , " .'. ', .... 
qllG o D8sr.1O protesto fosse cientifl Pl;lbllcado no D~ar~o" ~cial dR 
cndo tambéo o OficieI do Registro de Just~ça em 5 de outubro de 1949. 
T' . . D'_VO 1S, 

000///000 Tendo sido leve.dn c,gora AO re
:'LJÜ;o, prlrn inscrição, lli,la escri tQ 
". publica, peln qual os executados ,º-ORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO ESTADO 
lli,potGCnrar.l a JaiJ:le Trag6 e outro _ DE Sito PAULO -
t,crrafl da f2.zenda Pecinguaba, de p!'9. 
i:'l'.i.odade doa réus, lew\iltou dúvida o 
C:.',i.cial, á viste de.quele protesto. 

Julgada procedente é', dÚvide., -
inGGrpôs o devedor o pro sente recu,r 
;](} do agravo. 

Eubore. haja elof.lentos pnra se 
"crGdit'lr que o agrevnnte, na verdfi 
ck, tenh8 constituido a hipoteca de 
't" . d f d -Ué\ 'o, v~san o rau ar a execuçno -

C]l.'e lhe 1:10V8 Alexandre Rodovi tch - o 
c,ue sorn e,preciado no ElOoento opor
time - forçé~ é dar-so proviuento ao 
I::~ccucnte ngravo. 

O prot8sto prGviato no artigo 
720 do CÓdigo do Procosso Civil nfJ.o 
d,~ neL! tira direito a queü quer que 
se,ja; é uedide, r.ler8oente conservat,Q 
riv ou ressalvatória do diroito de, 
queo protesta. Por I:leio dêle nfJ.o se 
p"do anular, de plano, escritura py 

PORTAHIA N. 7/49 

O dGsembargador João Marcelino 
Gonzagn, Corregedor Goral da Justi 
ça do Estado de São Paulo pela pr8 
suntG G usando das atribuIções que 
lhe são conferidas por lei; e aten
dendo no que solicitou o Sr. Secre
tario da Justiça e Negócios do Inte 
rior, tendo em vista a ropresenta~iõ 
da Secretaria de Estado dos Negócio 
da Saúde Pública e da Assistência -
Social, 
DETERMINA:-aos Oficiais dos cartóri
os do Registro Civil das Pessoas Na 
turais do interior do Estado que re 
m~t~m! mensalmente, às unidades se: 
n~tar~as das respectivas comarcas ou 
regiões, Os mapas demógrafo-sanitá- I 
rios de acôrdo com os modêlos ofici' 
ais distribuidos pelo Departamento'"2b 
Saúde do Estado. (Pub. D.0.5/10/49, 
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