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a quem trabalha, voltando ao serviço com malS disposição, 
i! em condições de maior produtividade. É mais uma razão 
para se excluir a pretendida contagem de tempo, que se tor
nará admissivel somente em casos excepcionais, de acordo 
com os interesses da Justiça e as conveniencias do momento. L 

São Paulo, 31 de agosto de 1953. (a) .~l'1arcio Munhos". 

D. J. 2/9/53. 

De Manoel Mendes Silva - Escrevente do 1.° ofício dos 
feitos da Fazenda Municipal da Capital - Sobre afastamento 
do cargo de escrevente - "O interessado requer o afasta
mento por 2 (dois) anos, alegando ter sido contemplado com 
uma bolsa de estudos. Em primeiro lugar, o documento de 
f ls. 4, que se refere a esta bolsa, não declara qual o tempo 
que abrange. Em segundo lugar, o serviço do cartório não 
ficará prejudicado somente no caso de preencher a falta do 
requerente, com a nomea'ç2.0 de outro servidor. Deverá, por
tanto, o escrivão declarar se está disposto a assumir esse 
encargo. O suplicante, também, deverá provar que a bolsa 
,obtida é pelo prazo de 2 (dois) anos, esclarecendo ainda por
que não se socorre dos preceitos da lei 1.177, de 23 de agosto 
de 1951, vindo pleitear o afastamento não previsto em lei, 
de modo expresso". L - São Paulo, 31 de agosto de 1953. 
(a) Marcio MunhÓs. 

2/9/53. 

PR.OVIMENTO N. XXXVII 

o 'Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atri
buições legais 

Considerando o disposto na lei federal n. 1.869, de 27 
de maio de 1953, que permite sej am feitos depósitos nas Cai
xas Econômicas; 

Considerando que, dos entendimentos havidos entre a 
Presidência e a Corregedoria Geral da Justiça com os Dire
tores da Caixa Econômica Estadual, ficaram assentadas me
didas de ordem geral, consoante anexo, em benefício dos de
positantes e de acôrdo com os interêsses da Justiça, havendo 
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capitalização semestral dos juros de 5 %, a serem abonados,. 
indistintamente, em todos os depósitos; 

Considerando a conveniência dos depósitos individuais, à 
disposição do Juizo, com emissão de Cadernetas em nome 
de cada depositante, facilitando sobremaneira a fiscalização. 
e a contagem dos juros; 

Considerando que continuam as fiscalizações de secção. 
da Contabilidade da Secretaria do Tribunal de Justiça e da 
Secretaria da Fazenda, além das dos Juizes respectivos; 

Determina 

1.0 - Doravante, os drs. Juizes de Direito e os drs. re
presentantes do Ministério Público, quer da Capital quer do 
Interior, darão preferência à Caixa Econômica Estadual pa
ra os depósitos judiciais, diretos ou por intermédio de depo
sitários públicos, em nome de cada depositante, com emissão 
da "Caderneta de depósito" correspondente e contagem de 
juros de 50/0, capitalizados semestralmente. 

2.° - Paulatinamente ou de acôrdo com as convemen
cias da Justiça, os depósitos antigos poderão ser transferi
dos para o mencionado estabelecimento de crédito, sob as 
condições constantes do item anterior. 

3.° - No tocante aos depósitos propriamente ditos, mo
vimentação e levantamento, sejam obedecidas as determina
ções constantes de Provimento a ser baixado pela Correge
doria Geral da Justiça, na parte atinente a depósitos de di
nheiro. 

Pub., reg. e cumpra-se. 
São Paulo, 26 de novembro de 1953. 

D. J. 1/12/53_ 

PORTARIA N. 16-53 

o desembargador Mareio Munhós, Corregedor Ge 
ml da Justiça no Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 

Considerando a existência de praticantes, auxiliares da 
justiça e fiéis, em cartórios não oficializados; 
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