
BOLETIM 
da 

Associação dos Serventuários de 
Justiça do Estado de São Paulo· 

ANO XVIII JUNHO A SETEMBRO DE 1969 N.' 86 



PROVIMENTO N<? 6-69 

o Desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

considerando o disposto no artigo 110, parágrafo 1.°, da Lei 
n.o 10.261. de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo), e a necessidade de se re
gular, de maneira geral. as comunicações de faltas ao serviço, dadas 
pelos Escrivães e demais servidores dos cartórios oficializados da 
CapitaL bem como pelos Oficiais de Justiça lotados nas Varas dessa 
Comarca; 

considerando, ainda, que o protocolo da Corregedoria Geral 
da Justiça se encerra às 17,00 horas, enquanto os cartórios mantêm 
expediênte até às 18,00 ou 18,36 horas; 

considerando, por 'fim, o que ficou decidido no processo n.o 
CG-31.638/69. 

Resolve: 

Artigo 1.0 ~ Nos cartórios oficializados da CapitaL os pedidos 
de abonação, justificação, cancelamento ou compensação de faltas 
devem ser submetidos ao "visto" dos MM. Juízes corregedores 
permanentes no primeiro dia em que o funcionário comparecer ao 
serviço, não sendo aceitas as declarações feitas após êsse prazo. 

Parágrafo único - Admite-se, porém, que os requerimentos 
sejam apresentados no protocolo da Corregedoria Geral da Justiça 
até às 17,00 horas do dia útil imediatamente seguinte ao término 
do prazo fixado no artigo 1.°, salvo se recair em sabado, caso em 
que a apresentação poderá ser feita no primeiro dia útil que se 
seguir. 

Artigo 2.° - Com relação aos Oficiais de Justiça, compete aos 
Juízes Corregedores Permanentes decidir sôbre os pedidos de abo
nação, justificação, cancelamento ou compensação de faltas, obser-
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vadas as regras da Portaria n.~ 26/65 e demais disposições legais 
que regem a matéria, cabendo à Corregedoria Geral da Justiça o 
reexame dessas decisões, "ex~officio" ou por reclamação dos in~ 

teressados. 

Parágrafo unlCO - As comunicações das faltas ao serviço 
dadas pelos oficiais de justiça, devem atender aos prazos fixados 
no artigo l.Q e seu parágrafo. 

Artigo 3.0 
sua publicação. 

~ste provimento entrará em vigor na data de 

Registre-se. Publique~se. Cumpra~se. 

São Paulo, 23 de maio de 1969. 

(a) Hildebrando Dantas de Freitas 

Corregedor Geral da Justiça. 
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D.O.r. 27/5/69 
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