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atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista as 
instruções contidas na portaria n. 574 do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, a respeito das comunicações de 
exercício dos serventuários, escrevente habilitados e auxilia
res dos cartórios oficializados do fôro judicial e extra-judicial 
do Estado; e atendendo a que o tempo de serviço daqueles 
servidores, para fins de aposentadoria ou para inscrição em 
concursos de provimento de cartórios deve conter dados claros 
e positivos: 

Determina a expedição de certidão de tempo de serviço 
a favor dos serventuários de Justiça, escreventes habilitados 
e auxiliares de cartórios não oficializados, a partir da vigên
cia da portaria n. 574 do E. Conselho Superior da Magistra
tura, fica condicionada aos elementos de prova constantes dos 
documentos arquivados na Corregedoria, com observância da 
citada portaria. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 29 de dezembro de 1959. 

Cantidiano Garcia de Almeida 
Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 12/59 

D. J. 1°/1/60. 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Atendendo a que vários pedidos foram endereçados a 
esta Corregedoria, solicitando esclarecimentos a propósito do 
livro "Cofre de Órfãos", exigido em Provimento anteriores, 
desta mesma Corregedoria; 

Atendendo a que as determinações últimas não fizeram 
senão reproduzir exigências externadas em Provimento para 
as comarcas de Votuporanga, de 17 de junho de 1958), de 
Dracena (de 19 de junho de 1958), de Tupi Paulista de 20 de 
junho de 1958), de Capão Bonito (de 22 de setembro de 1958), 
e de Itapeva (de 23 de outubro de 1958), tôdas mais ou menos 
nos seguintes têrmos. Fica recomendada aos cartórios da 
escrivania judiciária a adoção, com as formalidades legais, 
do livro de Cofre de Órfãos, para registro do movimento de 
<iinheiro de órfãos interdictos e incapazes em geral. 
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Processos nomes dos interessados, depósitos, levantamen
tos ordens judiciais etc.)"; 

Resolve recomendar a adoção do livro aludido a tôdas 
comarcas do Estado, nos moldes do modêlo já aprovado por 
esta Corregedoria e publicado em anexo, facultando-se, ou
trossim, para tanto o aproveitamento de livros sem uso, depois 
de autorizada a providência se fôr o caso pelo dr. Corregedor 
Permanente do Cartório. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 6 de novembro de 1959. 

NO ME ............................................................................................................................................................................................................... . 

FILI AÇÃ O .................................................................................................................................................................................................. .. 
PROCESSO DE ........................ FEITO N:o ............................ CADERNETA N.o ............................. . 
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