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PORTARIA N. 1-59 

O Desembargador Cantidiano Garcia de Almeida, Corre
gedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, atendendo às dú
vidas surgidas, perante esta Corregedoria Geral, no que tange 
ao cômputo do tempo de serviço prestado por fiéis ou auxi
liares de cartório não oficializado, para os fins previstos na 
Lei n. 465, de 28 de setembro de 1949, resolve determinar 
que, mantida a idade mínima de 14 anos, corno marco inicial 
da contagem (cf. processo n. 8.250/51), só sejam, a propósito, 
acolhidas certidões que indiquem, especificamente a fonte da 
matéria certificada, corno, aliás, se impõe, às certidões, em 
geral. "Deve ... o escrivão, para satisfazer a exigência de lei, 
declarar na certidão que a passa revendo os autos tais ou o 
livro tal, ou tal documento, mencionando mesmo a folha em 
que se encontra o que ela vai certificar, para evitar que sua 
certidão não seja crida" (Carvalho Santos, Código Civil In
terpretado, vol. 3.°, págs. 184/185). Na ausência de indica
ções de tal natureza, o documento hábil, para a mostra pre
tendida, só poderá ser justificação judicial acêrca dos alega
dos fatos (Lei n. 465, de 28/9/1949, art. 7.°, parágrafo único). 

P. e Cumpra-se. 

São Paulo, 4 de setembro de 1959. 
D. J. 5/9/59. 

PORTARIA N. 4-59 

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