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façam transcrever êste nos livros competentes dos cartórios 
respectivos na parte que interessa a cada um e integralmente 
nos cartórios das Corregedorias Permanentes. 

São Paulo, 20 de julho de 1960. 

Samuel Francisco Mourão 
Publicado no D. J. de 22/7/60 

Proc. 18.702 - Oswaldo Cruz - Luiz Pires de Moraes -
Há equívoco do M. Juiz. A função privativa de avaliador foi 
cometida ao distribuidor por lei, e dessa função só poderá ser 
privado em virtude de outra lei. Se o serventuário cometer 
êrro grosseiro ou incidir em falta grave, a ser apurada regu
larmente, poderá ser punido com as penas prevista em lei, 
nunca destituído da função. Não tendo havido recurso do 
despacho proferido nestes autos, (há um outro processo) nada 
há que se providenciar no momento, devendo aguardar-se a 
volta do outro processo, para ser apensado ao presente. Dê-se 
conhecimento ao magistrado e ao reclamante. - São Paulo, 3 
de agôsto de 1960. (a) Samuel Mou1"ão. 

D. J. 5/8/60 

PROVIMENTO N. 13-60 

O desembargador Samuel Francisco Mourão, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, resolve: 
- - 1) ~enhum-eg-crevente -de- cartório- pederá -sel'- ptls-ro à
disposição da Corregedoria Geral sem prévia autorização desta, 
precedida de consulta em que sej am expostas as razões da 
medida solicitada e que só poderá ser encaminhada pelo res
pectivo Corregedor Permanente com suas informações. 

2) Fica terminantemente proibida a ingerência nos ser
viços de qualquer escrivania judiciária de pessoas estranhas 
ao quadro de cada cartório, como tal se considerando os ser
ventuários e escreventes aposentados no mesmo ou em outro 
ofício, e os parentes dos servidores mencionados. 

3) Não poderão ser nomeados auxiliares contratados 
pelos escrivães sem prévia autorização do juiz corregedor 
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permanente da respectiva serventia e imediata comunicação à 
Corregedoria Geral com exposição dos motivos que justifiquem 
a nomeação. 

4) Deverá ser denunciada a esta Corregedoria Geral, 
'para audiência dos juizes competentes (quando não sejam os 
comunicantes) e providências cabíveis, a prática, nos Cartó
rios, pelos escreventes ou quaisquer funcionários, de serviço 
equiparados, assemelhados ou denominados de despachantes, 
ações relativas a avaliações prévias perante o Fisco e, em geral, 
quaisquer atos que excedam os limites definidos de suas atri
buições normais. 

5) Os Cartórios ficam obrigados a prestar, por escrito, 
tôdas as informações que lhe forem solicitadas pelos advogados 
e interessados e que se relacionem com a movimentação das 
causas, localização dos autos e outras que possam ser forneci
das, devendo a informação ser assinada por um funcionário 
de serventia que será responsabilizado em caso de inexatidão 
da mesma. 

P. e cumpra-se. 

São Paulo, 14 de setembro de 1960. 

Samuel Francisco Mourão 
Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 16/9/60 

REQUERIMENTO N. 14-60 

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

considerando que o provimento n. 11-60 baixado em 11 
de agôsto último resolveu que as petições de retificação de 
registro, para os fins da lei federal n. 3.764 de 25 de abril de 
1960, devem ser registradas no "Livro de Registro de Feitos" 
existente no cartório; 

considerando também que deve ser esclarecido a que auto
ridade superior o processo será concluso para os fins do art. 
2.° da citada lei n. 3.764, antes da ocorrência do disposto no 
art. 4.°; 

Resolve: Aditar o provimento n. 11-60, esclarecendo que 
a petição em que se pleiteie a retificação deve ser dirigida ao 
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