
BOLETI~I 

da 
Associacão dos Serventuários de ., 

Justica d Estado-de São Paulo ., . 

A~O XXII ABRIL A DEZEMBRO DE 1974 N.O 98 



PORTARIA N,o 9/74 

o Dr. Gilberto da Silva, MM. Juiz de Direito da 1.a Vara de 
Registros Públicos da Comarca da Capital, na forma da lei, 

Usando das atribuições que llie são conferidas por lei e consi
derando a necessidade de manter atualizados os prontuários dos es
creventes; 

Considerando que falhas desta ordem ocasionaram a ruptura 
no cadastramento de, sua vida funcional, 

Determina, aos srs. Oficiais Maiores e Escreventes que, ao pres
tarem o compromjsso como Escrivães, Oficiais Substitutos e Oficiais 
Maiores Subsútutos façam a comunicação relativa ao inicio de ex.er
cício e ao período de substituição. 

Determina mais que efetuem as comunicações que, eventual
mente, não tenham sido feitas nos exercícios de 1973 e 1974, no 
prazo de 5 (cinco) djas. 

São Paulo, 3 de junho de 1974. 

a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito 

(D.a.J.,11-06-74) 
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