
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.º 2/60 

 

O Desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, 

Atendendo a que a numeração dos processos judiciais e os de rito administrativo sujeitos a 
registro em livro próprio dos cartórios (Livro de Registro de feitos), deve ser uniforme em 
todos os setores da Justiça; 

Atendendo a que nos provimentos números 18, 19, 22, 31 e outros, expedidos em 1953, 
estabeleceu-se a norma da numeração dos autos por ano, facilitando a pronta verificação da 
quantidade de processos em andamento ou arquivados, para o resumo anual estatístico dos 
feitos que passam para o ano seguinte; 

Atendendo ainda a que conflitam as determinações dos citados provimentos com as 
consignadas a tal respeito no provimento n.º 40-53 por forma a cindir a orientação de 
uniformidade que a Corregedoria tem procurado imprimir aos serviços sob sua fiscalização; 
 

Atendendo, finalmente, a que o Juízo de Menores consultou e sugeriu para aplicar no setor 
daquela Vara o sistema da numeração nova com o sufixo do ano em curso, no intuito do 
previsto linhas acima: 

Determina: a partir de 1.º de janeiro findo a numeração dos autos será reiniciada apondo-se-
lhe o sufixo do ano; em frente a numeração existente até hoje, o escrivão aporá o número 
ordinal do ano (ex. 30.000 - 1-60; 30.001 - 2-60; 30.002 - 3-60, etc.), até alcançar o último 
registrado pelo sistema anterior, prosseguindo daí em diante de acordo com as normas deste 
provimento. Em conseqüência, ficam revogados os dispositivos sobre o assunto existentes no 
provimento 40-53 e em qualquer outro isoladamente expedido em correição ou resolvendo 
consultas. 

 

Publique-se para conhecimento de todos os serventuários dos cartórios do Estado, fazendo-se 
as devidas averbações nos provimentos anteriores. 

 

Cumpra-se. 

 

São Paulo, 12 de fevereiro de 1960. 

 

a) Samuel Francisco Mourão 



Corregedor Geral da Justiça. 

 

D. J. de 16/2/60. 


