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o artigo 5.°, caput, do Decreto-Lei Federal n.O 494, de 10 de 
março de 1969. 

II -Para tanto, deverão comunicar-se com a Procura
doria Regional da República, à qual solicitarão a designação 
de Procurador da República, para os fins constantes do alu
dido dispositivo legal. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin -Corregedor Geral 

da Justiça. 
D. J. 24/4/70 

PORTARIA N.o 6-54 

O desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 
-Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pela 
presente portaria usando das faculdades legais, no intuito de 
prevenir as falhas que constantemente são notadas em pro
cessos provindos da numeração das fôlhas ou por deficiência 
da costura dos autos, atendendo ao que a êsse respeito suge
riu o Tribunal de Alçada ao mesmo tempo que em provimen
tos desta Corregedoria tem sido lembrado, determina ao srs. 
serventuários dos cartórios da primeira instância, da Capital 
e do Interior do Estado que, após cuidadosa revisão de tôdas 
as fôlhas de autos que devam subir à Superior Instância, 
consignem em certidão lavrada antes do têrmo de remessa 
o fato de ter sido verificado o número de fôlhas e de outros 
elementos que possam garantir o estado perfeito do processo 
no momento da remessa. Cumpra-se. São Paulo, 30 de abril 
de 1954. (a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves -Corre
gedor Geral da Justiça. 

D. J. 24/4/70 

COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos srs. Juí
zes Corregedores Permanentes de Cartórios e Ofícios não ofi
cializados, que a exoneração, a pedido, de qualquer servidor, 
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