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PROVIMENTO N. XXXIX 

O Conselho Superior da Magistratura, nQ uso de suas 
~tribuições, na conformidade da lei federal n. 1.869, de 27 de 
maio de 1953, do decreto estadual n. 12.502 de 8 de janeiro 
de 1942 e do "Provimento n. XXXVII", de 26 de novembro 
de 1953: 

Determina 
I - Os depositos judiciais de quantias em dinheiro, se

rão recolhidos preferencialmente à Caixa Economica do Es
tado de São Paulo, mediante emissão de "Caderneta dle Depó
sito" com juros de 59'0 ao ano, capitalizados semestralmente; 

II - No tocante aos depósitos em geraI, procedimento, 
movimentação, levantamentos e escrituração, serão observa
das as diretrizes constantes do "Provimento" n. 43/53, da 
Corregedoria Geral da Justiça, com as modificações que forem 
ordenadas. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se'. 
São Paulo, 14 de julho de 1954. 
(aa) Manuel Gomes de Oliveira, Presidente - J. M. 

Gonzaga, Vice-Presidente - Pedro Chaves, Coregedor da Jus
tiça. 

D. O. 15/7/54. 

DESPACHOS PROFERIDOS 

N. 12.000 ~ Juizo de Direito - Pitangueiras. 

"Aprovo a interpretação dada aos dispositivos da Lei 
2.177, em conjunto com os provimentos n. 41-53 e Portaria 
n. 13. 

Simplificando e concentrando o serviço de registro de fé-
rias, facilita-se o trabalho e evita-se a dispersão de atos. 

Publique-se para orientação geral. 
S. Paulo, 13-7-54. (a) Pedro Chaves". 
Decisão a que se refere o Despacho supra: 
Vistos, etc. 
O sr. Adhemar Guimarães Spinola. Oficial do Registro 

ele Imóveis e Anexos, desta comarca, consulta esta Corregedo
ria Permanente sôbre o alcance da expressão "cada cartório" 
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