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PRovr~mNTO Nº r, de 1948 

o Desembargador JOÃO r!.ARCE.f.II~O GONZ~QA, C9!'':~ 

gedor Geral da Justiça do Estado de ~ão Pau1~, 

USA N D O 

da faculdade legal que lhe atribue compet~ncia para ordenar 

m~didas que visem a melhoria dos serviços judiciários e con

siderando que, para boa . r çgu1aridade dêsses serviços, na co

marca da Capital, uma das primeiras condições é quo os Cartó 
,

rios do fôro judicial, a exemplo das demais repartições pu

blicas, trabalhem, pElo menos, durante s e is horas~ diariamc~ 

te; e tendo em vista, também. não s·ó o art. 37 do decreto-lei 

n Q 14.. 234, de 16 de outubro de 1944, e demais dispositiVos cOE 

cernentes· ao assunto, como os provimentos baixados pela Pre

sidencia do Tribunal de Justiça c Correg~doria Gsral da Jus

tiça em 28 de agosto de 1946 e em 31 de outubro de 1947: 

Recomenda 	aos Snrs. Juize s de Direito d a c omar 
... 

ca da Capital qU F , atendendo as peculiaridade s de cada Vara, 

estabeleçam para os respectivos Cartórios, s e m prejuizo da 

determinação contida na parte final do mencicnado art. 37 do 

decreto-lei n Q 14.234, um dos seguintes hor~rios: 
.. 

a) 	das nove as onze e das treze as dezessete 

horas; 
...

b) das doze as dezoito horas; ou 


c) das tre ze às deze nove horas. 


Aos sábados, das nove às doze horas. 


Do que assentarem a respe ito, darão os Snrs. 


Juizes imediato conhecimento a esta Co~regedoria, para osf~ 

de direito. 
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Quanto ao mais. relativamente aos funcionários dos 

Cartórios oficialisados, de vem ser cumpridas as determina 

ções constante s do já mencionado provimento d~ 31 de outu 

bro de 1947, publiéado no Diário da Justiça de 27 de novem

bro do mesmo ano. 

R.P. Cumpra-se . 


são Paulo, 11 de Fevereiro de 1948• 
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