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PORTARIA N. 18/75 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor· Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo de n. CG. 39.448/73; 

Considerando a necessidade dos Cartórios Oficializados da Capital 
desenvolverem expediente interno mais longo, a fim de que não haja 
atraso ao andamento dos processos e conseqüente prestação jurisdi· 
cional; 

Considerando que o atendimento ao público não sofrerá grandes 
prejuÍzos com a medida, visto como terá cinco horas diárias para essa 
finalidade; 

Considerando o disposto no artigo 4· do Provimento n. LXIV171, 
do Conselho Superior da Magistratura, resolve: 

Autorizar as serventias de justiça oficializadas da Capital a de· 
senvolver, a partir do dia 10 de março do corrente ano, horário das 
13:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, para o atendimento do 
público, ficando porém os funcionários s4jeitos ao horário de trabalho 
previsto no artigo to do Provimento n. LXIV/71, do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura. 

Publique·se. Registre·se. Cumpra·se. 

São Paulo, 5 de março de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria·Geral 
da Justiça, subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·G~ral da Justiça. 

PORTARIA N. 38/75 

O Desembargador Márcio' Martins Ferreira, Corregedor· Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas'atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo n. 42.350/75; 

Considerando os bons resultados obtidos pela Portaria n. 18/75; 

Considerando a necessidade de melhorar o serviço de distribuição 
dos feitos civeis da comarca da Capital; 

Considerando o disposto no artigo 4Q do Provimento n. LXIV /71, 
do Conselho Superior da Magistratura, resolve: 
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Lento n. LXIV /71, 

o Serviço de Distribuição C1vel de primeira instância da comarca 
da Capital realizará audiência pública, continua, diariamente, das 13:30 
às 18:00 horas. O horário de recebimento, nos guichês, das petições a 
serem distribuidas, será das 11:00 às 17:00 horas, observado no mais 
a Portaria n. 18/75. 

Publique-se. Anote-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 2 de julho de 1975. 

'Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 
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