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Proc. 11.207 - Capital - Interessado: Corregedoria Geral da Justiça: Vistos. Dos autos de 
sindicância mandada fazer pela portaria de 23 de abril de 1955, nas comarcas de Santos e de 
São Paulo, verifica-se que a certidão passada pelo 11.º Ofício Cível da Comarca de São Paulo 
em 28 de maio de 1951, com relação ao tempo de serviço do escrevente Daniel de Arruda 
Furtado não esta, de acordo com a realidade. Consta dessa certidão que o referido escrevente 
trabalhou no aludido cartório, como "auxiliar" desde 1.º de junho de 1930 até 12 de agosto de 
1948, data em que foi nomeado quarto escrevente habilitado da mesma serventia. A prova 
colhida nos autos da sindicância, infirma a aludida certidão. Existe prova documental em 
sentido contrário ao que consta da certidão. Em novembro de 1931, Daniel de Arruda Furtado 
residia em Santos e era sócio da Associação Mútua dos Funcionários e Auxiliares do Fórum, 
sendo auxiliar da cobrança dos sócios (docts. 13 e 14) ; em 24 de janeiro de 1938 era 
estabelecido a Rua 11 de Agosto n. 60 como datilógrafo, como se vê do documento emanado 
de seu próprio punho a f1s. 15, da sindicância feita em Santos, documento confirmado pelo de 
f1s. 16 do processo 11.207, do qual consta estar estabelecido desde 1934, na Rua 11 de 
Agosto, por conta própria (f1s. 12). Outros documentos emanados do próprio interessado e 
constantes dos autos, provam que os serviços por ele prestados ao Cartório do 11.º Ofício 
Cível, não eram em caráter efetivo, antes de sua nomeação para o cargo de escrevente, pois 
desde 1937, até 1947 prestou serviços de datilografia e raza, em caráter permanente ao 6.º 
Ofício Criminal (f1s. 14) - não sendo admissível que ao mesmo tempo fosse ele auxiliar efetivo 
de dois cartórios. Não há entretanto dos autos, elementos positivos, que autorizem a 
retificação certa do tempo de serviço do escrevente Daniel Arruda Furtado, mas dúvida não 
existe quarto a inexatidão da certidão cuja cópia consta do processo. Assim, para melhor 
apurarão dos fatos e apuração da possível responsabilidade criminal, determino a remessa 
destes. autos à douta Procuradoria Geral da Justiça. São Paulo, 26 de dezembro de 1955. (a) 
Pedro Chaves. 

Prot. 70.854 - Juízo do Direito da Comarca de São Simão: - Interessado Newton Roque 
Monteiro: O período de ferias é indivisível, sob a necessidade do serviço público a critério do 
Juiz em caso concreto. S. P. 17-12-1955. (a) Pedro Chaves. 

D. Justiça, 21.12.55. 


