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MeiDrastosa S A. Com. Ind. de ~. 
1:33.343 - " A, P rocesse-se. - o P l 
26-8-65 . (a) Custoclio da Silvei c.. 

7368 - Ivan ilde Antonieta ~ !OC _ l 
Passos - 124 .õIJ:3 - " Arqt!,ve-s . O pe
dido está pre udicad o. p . , já fo ' a é jul. 
na - São Paulo - 8 - 6~ (a) Custodi:. 
!~ S·ilv?il'a. ,v~ 

7371 - A . ita BarMI-:a Custoc1io 
""",1\ '. Ge '\lldo a Santos e Elizete Vieira 

~'1 , tos -- lA.6 3L ~J. Sim. em termos 
- ão pa~Ql.. . (a) c u. stOdIO da Sil . -8 veil\ . J'I"/'. . 
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Porta ria N.o 83:65 

O nf.>sembargador Ólavo [ una Guima 

l'ães, Correp'edol' Geral da J usti ra, n o 
uso de suas a tr ibu ições, e 
Consi.derando que se torna inadiá\"el a 

. necessid9,de de real e efeti\'f\ averig@cãQ.illL.. 
fre uênc-ia d j$ SC-1TCll tUtl l'ios dos r urtól'io'3 
'nao o lua IZaCOS. de spus escl'event.es e dos 
aux:ilial'f"", com ('Qntl'nlo :)l'qui\'adQ na QOl' 
l'egec'oria Gernl. 

Con.aQel'anuo qu<' se têm "criticado ca
sos em que sCI".'entnários. escl'e"entcs e au 
xiliares contratados não comparecem nos 
cal'tório3 ou ranlmrnte o fazem. contand0 
tOdD via tempo df serviço: 

COl1,-iderando que em face da legisla
ção \ igc 'JÍe. o ten po de serviço prestado em 
catorio por uns e outros ,'ale para efeito 
de apos' ntadoJ'ia a carg'o do Instituto dt.> 
Prcnclê:l";a e produz efeitos nos concUl'SO~ 
par8 se.-':entias de justiça: e 

' Con-:;ic:erando que. oficializado o cart6
rio ou !ugressando o funcionário no serviço
pÚblico ',nantido pelo E~tado. o tempo an
terio!' sel'á computado para todos os efpitos 
de direito. ' resultaudo 'em consequência onu~ 
para o :>r:11'io públíco, cujos il1terês~~s de
vem se~' resguardados. 

Re'3,)]ve: 
Art. 1.0 - A par l~' de 1.0 de OUtUbl\1 

de 1965. a frequência ::los ser venLuários de 
JustIça dos cUj:tórios · não oficializados de 
todo o E!:-taGo, bem como dos seus eS::!l'even
tes habiiitados ou auxiliares com contratos 
arquÍ\at:! !"'s na Corregedoria Geral e no Ius
tituto ,~e Previdência, para efeitos de con
tagem rle tempo de serviço público s<-'rá re
guhda lIa forma e condições estalJclecidas 
nesta portaria. 

Art, 2.0 - As certIdões de frequência 
dos eSClf'Ventes e' auxiliares contratados 
existentfs 110 cartório <m odêlo anexo), de 
preferênc'ia impressas ou mlmcografadas 
serão ex ,edidas em duplicata, menos na. Ca,· 
pl. a , m~nsa mente uma para c~da sen'idol':" 
a<;sinada::; exclUSIvamente pêro murar, da 
serventia ou pelo 111tcl'ino, que - l:eSj)õiidel'ão 
disClplmhl' e crmlln~~ll~. 1.lli.J?~m_.J'ill~
ciaàde,-n êI'ã:S mellclOnando-se exprcsl:;amen
t~quência total ou as faltas abonadas . 
justific.H.ias ou inju!itificadas, bem como as 
liCCllça'3 ou férias conc'edidas pela autori· 
dade cOll. ~petente. 

.11 1 '" r" "...... _I"Il-,.. ,.,. t'OI"\U'I',,,,,..,.4-,,/,,.;,.. _1 .... 

. n~e ('Ia úl tim~ di:t út il . do mês. ,Se o 
Ol~tr.ol~ d~ ~requenc la se fIzer por melO de 

l'elogIO, c: JUlZ corregedor . . ~ ql~alquer tell~
p.o, p~d01á efetuar as V~l"l~I~aç?e~ necessa
r~as d l.rdamen~e ou por 111 tel medlO de fun
clOnáno do JUlZO. . . 

Art. 6,0 - O car ton o da COl'1'cgedol'l:.t 
Geral C1 J ust iÇ8 ~j'q~,.üv ará as cer~i~ões e 
a testados de frequencw' nos prontuarlOs de 
cada sc" idol' e organ izará m apas ou qua
dros pe!os quais se pos.::;a, de pronto. con 
trolar a8. rel.11essas, comunican do ao. qor~.e. gedor p eral as fu lhH s para as provIdencIas 
necessa t'~a s . 

Art. 7.0 - As certidões de tempo de 
serYiço para f in~ntadoria. para 
h1scriçã') em con t: Ul'SO e para outros de di . 
reito, serão expedidas pela Corregedor ia Ge 
ra l somc'!.1te em conformidade CO~11 os a tes 
t ados e certidões de fr equência existen tes 
no seu !'.r quivo, desde que se r efi ram ~ 
tempo de serviço p6;~tel'ior a oULubro de 
1965. 

--Ar t . 8.0 - Os 11vr05 de ponto dos es

cl'eVented e a uxiliares con tratados, onde 

ainda não existir, serão abertos pelo j Uiz 

corregedor permanente e l'Ubl'icados facul

tativamcnte por meio de cllanccla. Neles 

não pojcrão, em hipótese alguma, assinar 

os praticantes e -a uxiliares sem contrato. 

cuja fr?quência o selTentuário controlará 

pelo ml do que mais conYeniente lhe pa
recer. 

Art. !).o - Ficam re\'ogadas as por ta 
rias do Juizo corregedor permanente dos 
cart ório,; não oficializados da Capital e que 
discipliuam o contrôle da frequência dos 
escreventes e auxiliares contratados. 

Publique-s8, registre-se e remetam-se 
cópias ::.1imeografadas a tôdas as comarcas 
para dl5d'ibuição aos cartórios. - São Pau
lo, 27 de ag0Sto de 1965. (a) Ola\'o Lima · 
Guimarães, COl'l'egedol' GemI da Justiça. 

Habilitação de Escrevente - Proc. n. 
25 558 - Porto Fdiz - Clal'ice Torres Na
po',i - Homologo a nomeação de Claricé Tor
re:.; Napoli para o cargo de ~scl'e\r.ente habi
litada no cartorio do Regi~tro de. Imoveis 
c Anexos da comarca de Porto Feh~. _Jun
te-se aos. autos, oportuna.lj.1~n~e: certIdao .0 
compromISSO prestado e do lnlCIO do exerCI
clo. P. São Paulo 2? de agosto de 196~. 
(P• . ). -: Paulo . ~e i\qUlllO Machado - J Ulz 
de dIreIto aUXIlIar. 

Proc. 25.559 Franca - Milton Mesias de 
Almeida - Homologo a nomeação de Milton 
Messias de Alm eida para o cargo de escre
v,mte habilitado do cartorio do Distribui
dOI' e Anexos da comarca de Franca. J ur..
te-se aos autos, oportunamente, certidão do 
compromisso prestado e do início do exerci
cio . P . São P aulo, 2':" de agosto de 1965. 
- Ca.)' paulo' de Aquino Machado - Juiz 
d(\ Direito Auxiliar. 

'Proc. 25.303 _. Barretos ~ Idelma Bu
lhões Quelroz -ZiOl1Y.)log'o a 110meàção d 
Idelma Bulhões (~ueil'oz para ú cargo de 
escrev('!1Le habllitnda do Cartorio do Regis
tre Civil das Pessoas Naturais e Anexos 
do municipio de Colina, da comllrca de Bar
retos, Junte-se aos autos, oportunament.e, 
"" ~ "~· ;rl;;'1">. ~_ ..."1"\, ~ "''I''''It.,,·I''''t,,~"\i,,,t' ..... ... 1"\ .....·)1"1 l'It. rl_ .;_; 
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to em 'virtude de te~' obLido 30 dias de licel~ _ Esca las ele f~ri~s do I n terior : 

Ç'l para tl'at~r de mteresses parculares. Íl - Aprovo as e.5c?las de ferias claboradn.S 

c::mdo OUU·OSSlll1. flxado em 50% a porcenta- pelos serv::n tuarios dos cartorios · São Se 

gem a que fará jus o substituto legal , nos b'lsUã o: Cur tol'lo do 2 . 0 Oficio Cnl' tOl'io d~ 

t el:mos ~o art. !6 e seu ~ Reguinte da lei R egistro Civil d,'.s P essoas Nat~ra is do Dis

aClma cIta da . Sao Pnulo :?7 de agosto de It r ito da Seoe - Cartor io do 1. o OEcio de 

1965. ( :a ) - Ola~o G uinw rã:-s - COlT~ge
dOI GelaI da J ustIça . 

Nomeação - Proc . 10 .1H19 - O Corre
gedor Geral d o Ju.-tiça. n0111ei ~ o SI'. Gon 
tran 9 a1m Ol; , eSCre\t:llte. do cUl'torio do 4. 0 
T abelIOnato de Prolestos da comarca da CO. 
pital, para exercer o cargo d 2 oficial m aior 
substituto. duran te o imp :::dimento do ti
tular Sr. Alexandre Jorá6 Júnior, que exer 
cerá as funções de serv:.mtuário in t erinO em 
vir tude de licença concedida ao titular . 
São pa ulo, 27 de agosto de 1965 . - (a .) -
Olavo Guil11 arã2S - Gorregedor Geral da 
J ustiça . 

Liceuça - Pl'oc. 15 ,241 _ P residente 
P r udente - Mucio Manoel Novais - Con 
cedo . São p a ulo. 27 de agosto de' 1965 . 
(a.) Olavo Guimarães - Corregcc101' Ge- ' 
raJ ea J ustiça. 

P roc. 17 ,G24 _ Oswaldo Cl"lI ~ - J oão 
Rodrigues Leite - Concedo. São Paulo 27 
de agosto d.e 1965. - (a.) Ola \'0 Guimarães 
_. Corregedor Geral dn J ustiça. 

Proc. 25 .58] - Capital _ A. Apul'ou 
se nesta sirdicancia qUE' o sel'ventuál'io do 
cal't(.rio do Registro Ci\"il e Au(;xos do mu
nicipio de Bastos, da comarca de Tupã, J oão I p~ra que. o ~esm'J fosse contado, mas, tão 
Batista Nogueira, após permanecer afastado so a partIr ue 28 de novembro de 1942, da:
do cargo até 31 de d,ezembro de 1963, no I ta em que complEtou 14 anos e isso à v~ta 
exercicio da vereadora, não mais foi el':con- da prova complp.mentar por ele prodUZIda 
trado, realmente, na sua qualidade de scr- nesta data. seg~ndG pasou a constar do ter
vidor público, pois "ivia constantemente al.l- 1110 supra, l'essa:taac 9.ue, quanto ao periodo 
sente da comarca (certs. de fls. e fls.) c de escrevente nao pau'a qualquer duvida. ~ 
o cartório nas mãos de um escre\'ente habi- pUI a l:Onstdi.' lavr~1 o pr~sentE' termo que vai 
litado. O dI'. Juiz çorreg~dol' permanEI:te por S~a E.xcelen.~Hl assmado. 

só o viu uma unica vez. Consta que se trata P.IO~. 17 .165IJ~ - Santos - Interessado: 

de p ::ssoa <adoentada» mas só ao-ora apre- WladllTIlr Eernai úe~ - D?spacho: Defiro, 

sel~tou pedido de lice;iça para tratamento I nos termos d~ pa~eceF' I?:i.o Paulo, 27-8-65 . 

de sua saúde. Dito servidor p2rtence ao 
grupo de serventuários que, felizmente , di~ 
a dia se redm', e qu" tem o cartório como 
simples fonte de r.:nda, extraida do tra 
baHw dos escrevelltes e auxiliarcs. 

Em consequencia é por se ter flusenta
do sem aut::m 'lção legal durante muitos c 
muitos mest, :'>. llupondo_lhe !1 pena de ce::.
sura pública. Consigna-s,e qUe c.eixou de ser 
ouvido nesta sindicancia por não ser en 
contrado, ainda que procuradO mais d-e uma 
vez 

•publique-se. anote-se c comunique -se, 
ncmt;ando o dI'. Juiz de Direito e seu subs
tituto. _ São Paulo, 27 de agosto de 1965. 
_ (a , ) Olavo Guimarães _ COlTrgedol' Ge
ral da Justiça 

· ' d 
Proces~o_ ~~ COl1tage~ e T.~~p~: 

Despacho l?loteudo p elo JU.1ZO ~uxlllal. 
Republ~Cado P~l t~el . sal~o mcorreto. ,. 

. Proc ...5.~34-6o - CapItal :- IntelcS
sado: ::\181'ga l'lda Rodrl'!U ~t' P:' Vao - D L'S
nUc!lO. Lo." ..... ,"e" cont.... do o Cll t"mnn 11 

~otas c A '.1 e~os . r.ta resias : em·torio do Re
glsb:o CIvIl oas Pessoas Natura is e Anexos. 
Cambaqual ~ : Car torio do Registro Civil das 
P essoas N~tul'a is E Anexos . Ilha bela: Cal' 
torio do Rf!g istl'o Oivil das Pessoas Naturais 
e Anexos . Sem mais forma lidades os in Le
r essados en1rarãl- ílutomatlcamente no gozo 
delas, basku:.do a comunicação à esta C01' 
l'eged:)l'ia >ttl'avés do DI'. Juiz. de Direito , S. 
P aulo. 27-3- 65 . (a' Paulo de Aquil10 Macha 
do. ).V1M. J uiz de DIreito AuxilIar da C01' 
l'E'gedoria Geral n3 Justiça. 

P rocesso::; de Lon tagem de Tempo: 
P roc. 2 1.887 : 13~~ - Capital - In teressado: 

Edsel Men c' ( }, G 111zaga - Despacho : Defiro, 
ll?S termos e com as restrições do parecer. 
S~o Paulo, ~7-8-6J (a) Olavo Lima Guim n. 
raes - CO.i'reged·J~ Gera l da Justiça . P al'e 
cer : P~lo MM . J t:i.2. de Direito t oi dito que 
deternunava ao SI' escrivão, após consel ta 
do o Pl"eser,te proccsso, promovesse sua con 
clusão ao Excelent'jssimo Senhor Desembnr 
gador C01'l'.3gedo'· com a propO&ta que ora 
for~1ulava de de:tl'imento, em termos, do 
pedIdo de cOl?- tagem de teu:po do in teressa
do, no rcspcltantt ao pen odo de auxilio r, 

. 
1"' " •• , I: .... -: co -.:.... _ " . ~ '. .' .'\ MUlltt'!"ltO i.. desjJu(;ho . Socorra-sr~ <1 requc-
UUXIllaI .. l~.cl.unbe a Jt:tere ,a.~8 C~ll10 m e Ol- rente ele ação judIcial contr', o Est d 
da p}'cllllll11ar. cun~pl'lr a~ ~xlgel1(: la? qup. se I fendo, pa :a obter o que PI~iieia eaq~~ ;~~o 
co.r.tem na partc f~nal dn mfOl"llHç~~O l"~~ I O , é pO~':iível concedf'l'- lhe adminü,trativamen-I 

plestada yela secçao, comp-eten te. Sao l.1U- te . ' São P,mlo 27-8 65 - (aI OI' Li 
lo. 23-8-60. - De'";;l'a a 1nter~s~8da para \el G111m81'ães -' Concgedor Ge~'al d~v3ustI~~ 
I",nnt!Olnn n .<::(>11 t,pn1nn de ~uxIlle.r: 1. 0 rl'O- I T") ,.rv, 11; IHIQ 'I'. Tt""o,'"'''' Tn to,.2,,~ 

(a). Olavo. ~ll:na GuImaraes -- C?regedOl 
Gel aI da ,J usilça Parecer: Apos detIdo exa
111(' ?~S el"'n~nt(j., de plova cancndos para 
o. p.I esente pl o~~~e. sou de entcn.ctel', d~ta 
vel; la . que (' mÜ:l essado cOl1se~~llu posl~i
çal o seu._ nl~g.adr _tempo de auxIlwr. ASSIm 
e ~ue a J~S~lflc~çn~_ de fls., res~ltou C~lTO
bOI ~d~ pet;s .cel tlOoes de fls. 2/-28 ~. foto
C~PIaS, au __ ntlcaa~s que se lhe segUIram. 
Sao P:, ulo., 26- 8 -~::'. . 

. ~lOC. L009,6tl - Paragu:1SSu PaulISta I	InteleSSad'); P~schoal Matheus - Despa
cho: Aprovo . o palf;c.er. §ião Paulo. 27-8-65. 
la). Olavo l:lma GUllnaraes - COITe?cdor 
if';lal da J~stlça - Pal'ecc~' : A certldao de 
ch' 3 do.apenso /" que enseJ.o~ ~ R. ~esp~

o d.e fls. 4, qu se lhe se",UlU, satISfazla 

I 
as eXlgen:::las de então, daí porque o do
cUlilento ~Ie fls. :> deste processo, é' ele ser 
considerad', como regulnrmente expedido 
(tO que me pal'ec~. São Paulo, 20-8:65. ' 

Proc. 24.42964 - Capital - I t· I' 
Waldcmira Bru~nd de Li;n _ nrflf'ss~(I o,. 

a ('~pnc 10. 

http:palf;c.er
http:basku:.do
http:Ol~tr.ol
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_ 
Myriam Vivltmi -

do set'ventuário do eartorlo do 
istro -'C!"il--ãàs P-C.SSOllS -Naturais do sub

distrito de Santa Efigenia, desta Oapital, 
para concluir que, em face do disposto no 
art. 1.0 da lei n, 765, de 14 de julho de 
1f;49, os brasileiros ainda não ill~crit os no 
registro ch:il de nascimento ('serão regis
trados independentemente de pagamento da 
multa l'egu]amentar». que seria de apenas;'::'-..~ - -- ..,----.. - - ....... Idez cruzeiros (Cr:> 10). Em cOllsequencia, 

mIha _~Jíue nao exceaam de referida multe, não mais deverá ser cobra
da. tendo-se ainda em consideração que ine
xiste estampilha e que, se fosSe exigida, o 
papel gasto com a expedi-ção dr s guias, im
portaria em quantia süperior ao valor da 
multa. - Publique-se, \ransmitindo-se co
pia deste despacho da Juizo dos Registros 
Públicos para a devida divulgação. - São 
Paulo, 27 de agosto doe 1965. - (a.) - Pau
lo de Aquino :Y.:achado - Juiz de Direito 
Auxiliar. 

Licença - Proc. HJ.889 - Capital -
Brasílio Machado Neto, serventuário do 
Ce.l'torio do 4. o TabElionato de Protesto, 
desta Capital. 30 dias dl licença para tra
tar de ir.teresses particulares, nos termos 

--- ----- - ---3--""-- I da lei. n . 2.177 de 23 de julho de 1963, 
M~AM M'~ ....  __m__ São Paulo, 27 de agosto de 1965. - ( a .) -

Olavo Guimarães - Corregedor Geral da 
Justiça. 

Nomeação - Pl'oc. 10 .889 - O COl'l'ege
dor 0:21'al da Justiça" 110S termos da lei 
n 2.177 de 23 de julhO de 1953, nomeia, o 

___ . _._ _ ___ sr. Alexandre Jorás Junior, oficial maior do 
___ • m ____ uO,"O - ,jUIZ cOl'1'ege· ICa1'torio do 4.0 Tabelionato de Protestos da 

•___ x ... --.. _1.. .. , __ ... __.! ___..... _ - comarca da Capital, 
Brasilio MachadO Neto, serventuário dO 
ferido cartório, dtij'~nte 

cwactc, nelas meL1ClOlUmdo-se exprossamen · 
te-ã'"TI'1!quêllcia tota.! ou as faltas abonadas. 
justific,:tias ou injustificadas, bem como as 
licença'5 ou férias concedidas pela autori· 
dude col' petente. 

!' 1.1 - Compete ao serventuúrio. ob
servado'5 os limites c .IS regras da Consoli 
dação ('!-:ts Leis dos Funcionários Públicos 
Ci\'is, alJ11cadas StiDsidial'iamente, abonar ou 
JuStifiC:1.1 as falü,s dadas pelos ·escreventes 
ou auxlliares contratados. 

. . . . 
, ~ , 2.) - O. cOlt!.!:o~~da freq.uem·la dO~ 

cscI.e\en.tes .e àos ~uxí1~dl es c~n~laLndos de 
vera se4 feIto pOl melO d~ . 1~VIO de p onto 
(modêlo. ~nexo).ou , 'a cnteno ~o bt~l~,l', 
por l'elOglOs. ~'eglstl'aaOres: O seI\'el1tualll, 
en.cerrm~\ dianamente o Il\Tº dep9nt?~ -º
JUIZ c,ol'l'ce;edql' pel'ln.!1n~l!t~ nele p~ss,na.-º
seu VIsto mensal ou, se o entendeI conve 
mente, em pen odos de. ~empo me~10res. 

§ 3.0 - Se .0 C~l'tOl'lO, e~cepclOnalmen
te e cO.m autOl:lzaçao d? ~UlzO corregedor 
mantiver secções em .edIf~clOS sepal'<ld~s ~ 
(labelior.a tos ou escr~\-al1las), a t.r~quen~la
será registrada em lIvros ou l'eloglOs dlS
tintos. . _ . . 

Art. 3.0 - A fre uenCla dos serventua
rios titill~re.s e dos. i~1tel'inos ~ sera a a 
mensalmente pdo Jt.u~ (;gl'l'eg~ã.oJ.:.... pern!.~!;.
llente pôr nU'lO de atestados.:::! (ülotlêlo âne

para sUbStItUIl' o 	 sr . 
re

o seu tm'pedimen

1! ~.~': ('\ 1<'11'0 
Iclelma Bulhões '~ll('iroz parn v cargo ~e 
escr evente habilito dn do Cal't.orio do Re~ls
tl'C Civil das pessoas Naturais e Anexos 
do municipio de Colina. da com~rca de Bar-
I eto~. J Ul1tesc aos aUlOS, opOl'tlm'lmen te, 
c~rtidã o do C?I~1PJ'0Jl1is~0 p~c,';tado e d~ .... jni 
C1(J do eX( releIO - P Sao PQul0, ~ I de 
a~osto d" 19~5. - (~l:J. p, .lo .cl~ ~qUlllO lVIa
chado - JUIZ_ de Dlle~to ~:l}"ll!al. ,. 

P l'OC. 25.062. - Lllne.J a - Ma110 .?el~o 
Cesa~' de Assunçao - Homologo a.110m aça 
de Mario Celso Cesar de AS:-.illnçaO }:x'll'a o 
cargo de escrevel~t;:, h':lbilltado do cu'tol'Ío 
do Registro de Imo\'elS e Anexos .da 2. a 
CIrcunscrição da comarca de LUnell'a. 
JUl)te -se aos ittltOS oPQrtunam;:-nte, certiaão 
do comp]'omíS.'~o pl'estadc ' e do inicio do exer
cicio . P. São P aulo 27 d agosto de 196~. 
_ (a . ) Paulo de Aquino Machado _ JUlZ 
de' Direito Auxiliar. 

Proc. 25.566 _ Aparecida _ Pedl'o An
drini _ Homologo a nomeação de Pedr 
Andrini para o cargo de escrevente habilL 
tadú do cartorio do 1.0 Oficio de Notas e 
Anexos da COmarca de Aparecida. - :T~n
te-se aos autos,. oportur.am-ente. certldao 
rio compromi$So prestado e do inicio do exel'
cicio, ' _ P. São Paulo 27 de agosto de 
1965. _ (a.) Paulo de Aquino MachadO 
JUÍ7 de Direito. Auxiliar. 

Llccn~a Pi'oc. 25.539 __ 'Oapital 
Concedo. São Paulo, 27 

(a.) Olavo Guimarie.s. 
., ,~ta . -

Iiií .-,. ~ 

t. 1: Para. v el' contado o , " 1 .'lUl)C' ~c I i";'l;t:~~i';b- "-de '~'itho: Socorra-sr;-:-;-~'eq~ic~
uuxíllar, ir.cumbe à ll1teressa~a . C~1l10 TIl :LI!- . _ .•. , __ . __ ~ __ '. __________ _ ______ • _______ • __ _ 

da rrelimil1ar. cun~pril' as ~X!genC:IR? qUt se; l'enao, pa : él Oln el' c que pleIteia e que nao 
cor;.t~m na parte fmaL dn ll11Or'lln~:~o l" L () 
prestada pt>la secçfto comp·etente. bao p, u
10, 23-8 -65. - DP' t r á a inter~s?nda pnra '.CI 
contado o seu tempC' de auxllIOr: 1. 0 rIO
'novel' a competent.e JUo:.tificacão J uclicin ~. 
2.0 - Juntar um principio. <:lE; ~rova escn
I·n, para corroborar a JustJ1lcaç~o.. ~. o 
Juntar prova de p~rcepGão de salanos a. cpo
ca em que e},,~, l'cia as funções de auxl1J..H. 
4 . o - J un tal' a sua prova de idade. 

Proce~;:;o ele Contagem de Te~po . , 
Despacho proferidos pelo Ju~z. Auxllli:U' 
Proc. ~b. 570-65 - Taqual'ltl11ga .- i ria ao ca30 o dis}:·osto pelo artigo 282, da 

Com. Itapol'allga - Inter-Essado: Joaquilll ' C. L. F. S9.:) Pauk 26-8-65. 
ROdrigues - Desp<\cho: prelim ir.armCl~te'l ,llroc . . 2": .026 ~..;' - Santo André - 1n
para que p;ssa ser apl'eciad< o. seu pedIdO 
retro de contagem de tempo, mcumbe ao 
inter·sssado sanar as omissõe~ apontadas 
nos itens 1. 0 e 2.0 da informaçoes retro. 
1. 0 - Juntar uma certidão de todos os ~~'
tórios onte . exerceu o cargo de l?erventt~ar.lo, 
atualizada, visada pelO MM. JUlZ de Dlr.t:>lto 
selada e com firma reconhecida, constando 
todo o seu exercici.... , desdf a data de sua 
posse ' até a presente. data,. as i?tel'upçõ;S 
porver.tura havidas e a eXIstellcla ou n.ao 
de aplicação d-e penalidades por faltas dIS_ 
ciplinares. Esta certidã? deve conter fOl~
tes de ,busca~JnO}l}e'_, nnm~l'o e fls. do 11- , TodaVIa. MiJe, ' ~s ponder~çoe,s de.fls. , 94, S?
V1'0 dOS quais forãJnextul.ld~· olS ~dadosk- 

o' - Juntar um$. 'CertidiO <;,ia Secretal'ia 
- todo o ~u 

oc~ . ,24J17:t-65 r Birigui - Interessa
do Elyscu LaU1enschlager-~ '0 - tntel'es
sado devel'á ('arrear ainda para o pr::sente 
plOCesSO, documento habil a comprovar sua 
idade. S. Paulo 27-8-65. 

Proc. 25~569-65- Capital Il':.teressado: 
Rene de Sou,za Lopes • . O interessado de
verá fazer prova de idade, ainda. princi
pio de prova por escrito. já que d-eclarou 
inexistir contrato de trabalho. - S, Pau
lo 27-8-65. 

Proc , 25.571-65 - Taquarituba - Co
marca de Itaporanga - Interessado: Bene
dito Rodrigues - O interesado, como medi
da preliminar, deverá Cil.rrear para o presen_ 
t" processo, o documento apJntado. na m
fOl-mação retro, item 1.0, esclaret::endo, ou_ 
tro~sim, através de certidão, a data em que 
prestou compromisso, .:.. São Paulo 27-8
65 . - 1.0 - Juntar uma certidão de todos 
o~ cartórios onde exerceu o cargo de Es
crevente o Oficial Maior, atualizada, visada 
pelo MM. Juiz de Direito, selada e com fir
ma l'ecOl:hecida conSI,ando o seu exercicio 
desde a posse até a presente data, as in
tt:rrupções porventura havidas e a existencia 
ou não de aplicl.3ção de penalidades por fal
tas disciplinares. Esta certidão deve conter 
fontes de buscn (nome, níunero e fls. do 
livro dos quais foram extraidos os dados), 
_ Submeto a apreciação de V. Exa. no ,que 
diz respeito a ser necesario ou. não a apre
sentação pelo il1 teressado de documento ha
bil onde conste Q data em que prestou com
promisso, uma vez que em seu requerimen
to de fls. 2, esclar.ece a referida data. 
S . Paulo. 26-8-65. 

é possível concf'dpl'-lhe adminbLratlVamcll
te Sãc P.lulo, 27-8 65 - lal Olavo Lima 
C' uünarães - COl'l Lgedol' Geral da 'Justiça . 

, Pl'OC, 15 .689'5 .. - Ituveravn - 1nteres
I sa ," o: !\lal'icl CrÍstmu. F igueiredo Restivo _ 

D"spacllo: Inc1efu'o nos termo:, do parecer. 
Sãc Paulo . 2' - 8 Gt - (Olavo Lima Gul
mal'ães - Gonegtdor Geral da Justiça. _ 
'Parecer: SI. u pe!.., indeferimento da conta
gem em dl).Jr o pleiteada pela int.ei cssada, em 

. clecorrenc1a de acumulação de serventia, na 
I mesma Comarc,t tendo aplicação SubsIdia

teres!-'ado: Plinio Guirelli. De.,pacho: Defi
ro. nos te. 'nos dn parecer. São Pn ulo, 27 -8
65. I.a) Olave ljima G.uimarãe. - COl'l'ege
dor Geral da JustJça. Parecer : AB testemu 
nhas ouvida~ no processo de Justificação 
afirmaram qu~ iE.)'ü sido do ano de 1941, 
o ingresso do intelessado no Cartorio do 
Registro Civil de Santo Alldre . como auxi
liar ou fiel. Ess~} assertivas vieram a ser 
cOl'~'oboradas pel_ai: .Ce~·tidões de fls. 8788. 
mUlto emlJOla na" rndIquem 2stas as fontes 
de buscas (m qU? S€ louvaram .seus signata 
rios o. que motivou o despacho de fls. 92. 

mente_V.J~cla. podem aut01'l2ar ou nao 
a expec2ição da cert1dão-plett~da-. -São -P 
lo, 26-8-66 

ela Correged(.)'ia, deferindo. 
:m 25-3-65 ....,..~Ao sr. Walter Rueda, 2 o 

Escrevente efetivo ref. i. 72 ". lótado no'Car
orio do 20 . o . OiiCIC Criminal da Capital, 

antecipaçã') de ferIas regulamentares,. para 
1.0-9-65. 

Em 26-L-65 - Ao sr. Juvenal de Jesus 
Gomes. 2. o Escrevente efetivo, rei. .• 72", 10
tndo no CmLorio Cio ·23.0 Oficio Criminal ãa 
Capital, adiamentc de ferias regulamentares, 
para 23 -9-65, sei" outra alteração. 

DESPACHOS DA CORREGEDORI A 
Lotando; 
Em 26-8-65 - Nc. Cal'torio do 3. o Oficio 

de Acidente.: do Trabalho da Capital, ó sr. 
João Carl')5 Borge~ BalTeiros. 3. o Escreven
te em carftter imnino, ref... 43" 

Em 27-8-65 - No Cartorio do 4.0 Ofi
cio de AciJcntes de" Trabalho da Capital, o 
Sr. Osvald') HumbHto Leonal'di Ceschin, 3. 
Escrevente em caJ ater interino, ref. "43". 

SECÇAO XXIV 

DISTRIBUICÁO GERAL C1VEL 
Petições distribuidas e encaminhadrlS aos 

distribuidores em 27-8-65. 
Z.a Audiência : 

61082 8.a Vara 61181 8.a Vara 
61200 9.a Vara 61203 16.a Vara 
61206 17.a Vara ti1208 18.a. Vara 
61209 2.a Vara 61211 18.a Vora 
61212 10.a Val'a 61213 9.a Vara 
61214 14.a Vara 61215 15.a Vara 
61217 19.a Vara 61218 6.a Va)'Q.. 
61219 · 
61221 

11.n 
19.a 

Vara, 
Vara 

61220 
6122' 

5.:1 
~.a 

Va ra 
Vara 
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