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PROVIMENTOS 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PORTARIA N. 4/62 

O Corregedor Geral da Justiça do Estado de São- Paulo, 
Desembargador Euclides Custódio da Silveira. 

Atendendo ao que pleiteia o Sindicato dos Bancos do Esta
do de São Paulo, a respeito da extinção do expediente nos 
cartórios de protestos aos sábados, a fim de possibilitar aos 
bancários gozarem dos benefícios da semana de cinco dias, "a 
exemplo do que vem acontecendo nos órgãos de administração 
federal, estadual e municipal e em vários setores da admi
nistração privada"; 

Considerando a conveniência da uniformidade de orien
tação no que tange à competência dos órgãos do Poder Judi
ciário em cada setor da sua administração; 

Considerando que o decreto n. 40.684 de 5 de setembro 
de 1962, dispondo sôbre a supressão do expediente aos sába
dos nas repartições públicas estaduais, estabelece algumas 
medidas exequíveis tão sómente nas dependências administra
tivas do Poder Executivo; 

Considerando que a Egrégia Presidência do Tribunal de 
Justiça já se manifestou contràriamente à supressão do expe
diente aos sábados nas repartições e serviços judiciários, de
vendo entender-se tal negativa como aplicável aos serviços do 
fôro judicial; 

Considerando que na Capital do Estado e na comarca de 
Santos existem cartórios privativos para protestos de títulos. 
o mesmo não acontecendo nas demais comarcas do Estado onde 
o serviço dessa espécie é cumulativo com outras funções das 
serventias de justiça; 

Considerando haver o Egrégio Conselho Superior de 
Magistratura, em sessão realizada aos 18 de outubro último, 
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cometido à Corregedoria o estudo e deliberação sôbre a pro
posta do Sindicato dos Bancos; 

Determina: 
A - O expediente nos cartórios privativos de Protesto 

de Títulos da Capital e de Santos, ficará suspenso aos sábados, 
por aplicação extensiva do citado decreto estadual; 

B - Nas demais comarcas o serviço de protesto de títu
los constitui anexo de serventias de Justiça, a suspensão do 
expediente sabatino, atingirá exclusivamente o referido ser
viço; 

C - A presente Portaria tem caráter provisório e expe
rimentaI, por sessenta dias, a partir desta data. 

Publicada, cumpra-se. 
S. Paulo, 29 de outubro de 1962. 

(a) Euclides Custódio da Silveira. 
Corregedor Geral da Justiça. 

D . . J. 30/10/ 62. 

São Paulo - Juizo de Direito do Vara de Registros 
Públicos. O MM. Juiz de Direito da Vara dos Registros Públi
cos da Capital, encaminhando representação do Oficial do 4.° 
Registro de Titulos e Documentos, com seu pronunciamento 
favorável, solicita seja o referido cartório autorizado a ado
tar, na escrituração de seus livros, o sistema denominado 
"fide-cópia ", mediante o emprego de aparelhagem adequada, 
acrescentando que, para isso, necessário será o uso de livros 
de dimensões diversas das atuais. Desde que sejam respei
tados os requisitos fundamentais prescritos na lei, autorizo 
a adoção do sistema preconizado. Trata-se, como se infere 
dos esclarecimentos prestados, de providências que atendem 
a melhoria dos serviços. Dessarte, o MM. Juiz Corregedor 
Permanente do Cartório cuidará do exato cumprimento das 
exigências legais, o que poderá ser mais detidamente obser
vado em fase de experimentação. Publique-se, inclusive para 
conhecimento de terceiros interessados. - Anote-se no setor 
de jurisprudência desta Corregedoria arquive-se São Paulo, 
17 de julho de 1962. (a) Alexandre Delphino de Amorim Lima, 
Corregedor Geral da Justiça em exercicio. 
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D. O. 19/7/62. 
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