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BOLETIM 
da 

Associacão dos Serventuários de ., 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVII JULHO A DEZEMBRO DE 1967 N.' 82 



forme n.9 21.161, publicado no Diário Oficial da Justiça de 19~7~ 

1962, e Portarias posteriores expedidas, entendendo~se a autori~ 

zação também para a lavratura de escrituras e suas cópias. 
8.9 - Continua em vigor o Provimento n.9 2/57, de 10 de ja~ 

neiro de 1957, a respeito do uso de duplicadores a álcool. 

Publique~se e cumpra~se 

São Paulo, 28 de julho de 1967 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 3/8/67. 

PROVIMENTO N.Q 10~67 

Fixa as atribuições dos Juizes Auxiliares da Corregedoria 
Geral e dá outras providências. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, de acôrdo com o 
artigo 46, parágrafo 2.9 , da Lei n. 9 8.101. de 16 de abril de 1964, 

Resolve: 

Artigo 1.9 - São as seguintes as atribuições dos Juízes 
Auxiliares convocados: 

a) examinar os autos de habilitação de escrevente dos car~ 
tórios não oficializados e homologar a nomeação, quando estiver 
em têrmos; 

b) dar posse a titulares de ofícios de Justiça de todo o 
Estado, a escreventes e fiéis de todos os cartórios oficializados 
e oficiais de justiça da comarca da Capital; 

c) eventualmente designar, lotar, relotar, classificar, reclas~ 

sifícar e remover escreventes , fiéis, oficiais judiciários e demais 
auxiliares dos cartórios oficializados e oficiais de justiça do Es
tado; 

d) Conceder férias, licenças e outros afastamentos ao pes~ 
soaI dos cartórios oficializados ou não, e oficiais de justiça de todo 
c Estado; e dar substitutos, nesses casos, aos serventuários e es~ 
crivães; 
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e) mandar contar em dôbro o tempo de licença-prêmio. ou 
convertê~la em pecúnia. e mandar contar as férias não gozadas 
ao pessoal mencionado na alínea anterior; 

f) tomar as providências necessárias para o cumprimento 
das determinações legais e regulamentares a respeito do ponto 
do pessoal menciona.do na alínea .. d"; 

g) rever os casos de cancelamento. abonação. justificação 
ou compensação de faltas ao serviço. que não estiverem de acôrdo 
com a Portaria n. 9 92~66, de 1.9 de novembro de 1966. da Correge~ 
doria Geral. ou dispositivos da C. L. F .. C. L. E. ou R. G. S .. 
relativamente ao mesmo pessoal; 

h) conceder ou negar salário~espôsa. salário-família e adi
cionais por tempo de serviço ao pessoal dos cartórios oficializados 
e oficiais de justiça do Estado; 

i) conceder as vantagens previstas no artigo 30 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias do Estado. de 1947 -
(Revolução de 1922); ao pessoal referido na alínea .. d"; 

i) examinar as provas nos processos de contagem de tempo 
de serviço prestado em cartórios não oficializados. bem como os 
de tempo de serviço de oficiais de justiça anteriormente à lei n.9 

593. de 31 de dezembro de 1949; determinar as providências ne~ 
cessárias para a conclusão de tais processos e mandar expedir a 
respectiva certidão, quando estiverem em têrmos de deferimento 
ou oferecer parecer, em caso contrário; 

k) ,examinar os relatórios anuais das correições e cópias 
dos têrmos de visita apresentados pelos juízes corregedores per~ 

manentes; dar conhecimento ao Corregedor Geral, das circunstân
cias de relêvo. organizar a relação das comarcas que deixaram de 
cumprir a determinação legal; 

I) presidir a sindicâncias e processos administrativos e efe
tuar correições parciais que não digam respeito a atuação de juízes 
de direito, sempre por ordem, em cada caso. do Corregedor Geral; 

m) por ordem do Corregedor Geral. visitar, para efeito de 
fiscalização, os cartórios oficializados ou não, judiciais ou extra~ 

judiciais. podendo em casos especiais a seu critério, proceder in~ 

dependentemente de autorização; 

n) acompanhar o Corregedor Geral. nas correições; 

o) atender às partes. assim como funcionários e extranume~ 
rários, quando estiverem autorizados a se dirigir à Corregedoria 
Geral, encaminhando os casos que escaparem às suas atribuições 
à consideração de quem de direito; 

BOLETrM DA ASSOCiAÇÃO DOS SIDRVEN'I'UATIlOS' 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DID 8;;'0 PAULO * - 61 



p) assinar o expediente referente a essas atribuições e mais 
os de simples rotina, por ordem do Corregedor Geral. 

Art. 2. 9 - As comunicações de interrupção de exercício ou 
substituição, em casos de llicençase afastamentos, assim como as 
escalas e alterações de escala de férias do pessoal de cartórios 
não o'ficializados serão anotadas no prontuário e arquivadas de
vidamente pelo Escrivão da Corregedoria Geral, que submeterá 
ao exame dos juízes auxiliares somente os casos que não estiverem 
em conformidade com a lei, regulamentos ou instruções. 

Art. 3." - O Corregedor Geral, sempre que entender con
veniente, praticará direta e pessoalmente os atos e funções men
cionados nos artigos anteriores. 

Art. 4." - 'E:ste Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, assim como as 
Portarias ns. 25-64, 155-64, 20-65, 38-66, 39-66, 93-66 e 43-67. 

São Paulo, 7 de agosto de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da 
Justiça, 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/8/67, 

PROVIMENTO N." 11-67 

Delega atribuições à Subsecretária - Assistente do Pessoal 
da Corregedoria Geral. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções legais, 

Resolve: 

Aritgo 1.9 - São delegados à Subsecretária Assistente do 
Pessoal da Corregedoria Geral (SAP - Corregedoria) e, em 
seus afastamentos legais, ao funcionário que a estiver substituindo, 
as seguintes atribuições, em relação ao pessoal dos cartórios ofi
cializados e oficiais de justiça de todo o Estado; 

a) 

b) 
houver 

62 -

resolver os pedidos de licença para tratamento de saúde; 

aprovar, alterar ou retificar escala de férias, quando 
pronunciamento favorável dos juízes de direito; 
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