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PROVIMENTO NS. 12/60 

O desembargador Samuel Francisco' Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, atendendo à repre
sentação que lhe foi dirigida pelo Juizado de Menores da 
comarca da Capital e orientação adotada pela Egrégia Quarta 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, recomenda 
e determina aos oficiais do Registro Civil das Pessoas Natu
rais que relativamente a pessoas adotadas, poderão ser con
cedidas certidões com o patronímico exclusivo derivado da 
adoção se neste ato tiver sido d€clarada a opção por êsses ape
lidos de família. Com isso dar-se-á efetividade prática ao 
sentido da lei e facilitar-se-á a integração do adotado no lar 
adotante, evitando-se a dualidade da patronímico, o que dá 
causa a evidentes constrangimentos. P. e cumpra-se. - São 
Paulo, 18 de agôsto de 1960. (a) Samuel Francisco Mourão. 

D. J. 20/8/60. 

Proc. 17.270 - Capital - 1.0 Depositário Público Judi
cial da Comarca da Capital - Despacho - Manifesto-me de 
inteiro acôrdo com o pronunciamento último. Seja publicado 
para conhecimento dos interessados. Quanto à sugestão con
tida no item 7.° oportunamente S€ externará esta Corregedo
ria Geral da Justiça. - São Paulo, 27 de outubro de 1959. (a) 
- Cantidiano Garcia de Almeida. Pronunciamento a que se 
refere ao despacho supra - Subsecretaria Contabilidade -
2.a Secção - Processo n. G ~ 7815-CG - 17.270 - Informa
ção n. 816-59 - Interessado - Paulo Novaes de Barros -
1.0 Depositário Pblico Judicial - Assunto - Consulta sôbre 
interpretação a ser dada ao Provimento n. 1-54, baixado pela 
Corregedoria Geral da Justiça. 1. - Por determinação do 
Senhor Secretário foi o presente encaminhado a esta Subsecre
taria - Contabilidade a fini de se manifestar quanto aos pa
gamentos, em dinheiro, efetuados pelo 1.0 Depositário Público, 
bem como sôbre a necessidade de S€rem selados os recibos 
relativos a custas a que faz jus a escrivã do 1.0 Ofício da Vara 
dos Feitos da Fazenda Nacional, tendo-se em vista a repre-
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