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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

N. 12.410 - Juízo de Direito - Caçapava - "O escre
vente exonerado de um cartório, pode ser nomeado para outro 
da mesma natureza, independentemente de novo exame, na 
forma do art. 14 do Decreto n. 5.129 de 1931 mas é necessário 
que o processo da nova nomeação siga os tramites legais para 
ser afinal homologada. Só depois de tudo, na forma da por
taria n. 6 de 1949, desta Corregedoria é que poderia ter enca
minhado o pedido de nomeação para oficial maior. No pre
sente caso, é necessário assim se proceda para o regular exer
cício do escrevente. - São Paulo, 4-11-54. (a) Pedro Chaves". 

D. O. 6/10/54.. 

CONSELHO SUPERIOR DA ~1AGISTRATURA 

PRESID~NCIA 

PROVIMENTO N. XXXXI 

o Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribui
ções legais, 

Determina aos Srs. Juizes de Direito do Estado: 
a - que não recebam autos conclusos para despacho ou 

sentença sem assinar carga no livro competente do cartório;: 
b) - que enviem até o dia 31 de outubro próximo futuro, 

uma lista dos autos que se encontram em seu poder para des
pacho ou sentença, com indicação do processo e nomes das. 
partes; 

c) - que nunca se afastem das comarcas sem prévia 
comunicação à Presidência do Tribunal; em caso de necessi
dade urgente do afastamento, a comunicação deverá ser feita 
dentro de quarenta e oito horas; 
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d) - que enviem, no prazo de dez dias, o endereço de
sua residência, número de telefône próprio ou daqueles em. 
que possam ser chamados; 

e) - que comuniquem se os escrivães e mais auxiliares 
da Justiça moram nas comarcas, assim como os futuros afas
tamentos dêles da mesma. 

Publique, registre-se e cumpra-se. 

S. Paulo, 27 de setembro de 1954. 

Manuel Gomes de Oliveira - Presidente - Paulo Co-· 
lembo - Vice-Presidente - Pedro Chaves - Corregedor 
Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. XXXXIl 

O Conselho Superior da Ma{Jistmtu1"a, no uso de suas atri
buições legais, 

Determina aos Srs. Escrivães do Estado: 
a) - que nunca entreguem autos fora do cartório sem. 

carga no livro competente; 
b) - que não se afastem das comarcas, sem prévia 

comunicação à Corregedoria Geral da Justiça e licença do 
Juiz; em caso de urgência, a comunicação deverá ser feita e· 
a licença pedida no prazo de quarenta e oito horas; 

c) - que enviem à Corregedoria Geral da Justiça, no· 
prazo de 10 dias, a indicação de sua residência, do endereço 
do cartório, número de seu telefone ou daqueles em que possam 
ser chamados. 

Publique-se, regitre-se e cumpra-se. 

S. Paulo, 27 de setembro de 1954. 

Manuel Gomes de Oliveira - Presidente - Paulo Colombo 
- Vice-Presidente -Ped,·o Chaves - Corregedor Geral da. 
Justiça. 
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