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D.O.J. 21-12-79 

DOS SERVENTUÁRIOS 
DE SÃo PAULO • 

PROVIMENTO N.o 01/80 

o Excelentíssimo Senhor Desembargador Adriano Marrey, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, 

Considerando o decidido no Processo C.G. n.O 50.712, e ter-se 
verificado a inutilidade do livro denominado "Cofre de órfãos", pre
visto no art. 904, inciso lU, da Consolidação das Normas da Cor
regedoria Geral da Justiça, porquanto, atualmente os depósitos de 
dinheiro de órfãos, interditos e incapazes em geral, são feitos na 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo com mais segurança e 
evidente maior proveito; e, ainda, 

Considerando a conveniência de eliminar-se toda sorte de impres
sos, cuja escrituração importe em avolumar, sem vantagem, o serviço 
dos Cartórios, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Fica abolido o livro "Cofre de órfãos", devendo 
os magistrados proceder ao seu encerramento, arquivando-se o exis
tente nos Cartórios. 

Artigo 2.° - O presente Provimento aplica-se a todas as 
Comarcas do Estado. 

Artigo 3.° - Os Srs. Juízes de Direito determinarão aos Srs. 
Escrivães certifiquem se os depósitos ainda escriturados no mencio
nado livro estão em vigor. Em caso positivo, deverão desde logo 
ser transferidos para conta a ser aberta na Caixa Econômica do 
Estado de São Paulo ou estabelecimento de crédito oficial, em nome 
individual do beneficiário, e à ordem do Juízo, certificando-se, nos 
autos a que correspondam, a providência adotada. 

Artigo 4.0 - Os depósitos de interesse de órfãos, interditos ou 
incapazes em geral, que se efetuarem desta data por diante, deverão 
ser certificados nos autos, pelo Escrivão ou escrevente responsável, 
mencionando-se o número da caderneta ou conta aberta e a Agência 
da Caixa Econômica do Estado de São Paulo ou estabelecimento 
congênere. 

Artigo 5.° - Este provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 17 de janeiro de 1980. 

(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
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Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
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PRO"'v'1:fJ:NTO C.G. NQ 01[80 

o EXCELBIlT:fSSIl'íO SENHOR DESEr":.BARG1illOR 

ADRIANO MP.R3.EY, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO EST.! 

DO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, 

Processo 

C.G. n2 50.712, e ter-se ~riticado a inutilidade 
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RESOLVE 
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PODER JUDICIARIO 
Correg2dcria Gera! oa Justiça do Estado de São Paulo 

ArtiEo 2º - o presente Provimento apli 

ca-se a todas as Cc~arcas do ~stado. 

Artico 32 - Os Srs .. Ju!zes de Direi-
to dete==únarão aos Srs. Escrivães certifiquem se os 
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Artigo 4Q ~ Os depósitos de interesse 

de órfãos, interditos ou incapazes em geral, que se 

efetu~m desta data por diante, deverão ser cert.!, 
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Artigo 5º - Este provimento entrará em 

vigor Da deta de sua publicação, revogadas as disp~ 

sições em contrá.:.-io. 

Publique-se. Registra-se.Cumpra-se. 

são Paulo, 17 de janeiro de 1980. 

AD~~Y 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 
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Carrege,daria Geral da Justiça 
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Publique-ae.Regiatre-ae.Cu=pre-a".
são h,ulo. 17 de j~n"lro de 1953. 
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