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Varas competentes, para as providências de que cuidam os parágrafos 
1.0 e 2.° do artigo 1.°, parágrafos 2.0, 3.0 e 4.0 do artigo 2.0 e artigo 
5.° do Provimento n.O XCI-75; 

8 . As segundas e demais vias de relações, necessárias para os 
recibos das remessas entre os Cartórios ou entre estes e a Delegacia 
de Vigilância e Capturas serão providenciadas através do sistema de 
"xerox" ou através de listagens de computador; 

9. O Presente provimento será imediatamente publicado no 
Diário da Justiça, para ser executado a partir do dia 15 do corrente 
mês. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 9 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O. 10-3-76 

PORTARIA N.o 24-76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Recomenda, aos MM. Juízes Corregedores Permanente de Ser
ventias de Justiça que façam observar o que dispõe o Decreto n.o 
3.915, de 28 de junho de 1974, a saber: -

I - Sem prejuÍzo dos requisitos já previstos em lei ou regula
mento, o processo de exoneração, dispensa, aposentadoria ou afasta
mento do serviço público, que desvincule o servidor dos quadros 
funcionais, só poderá ter seguimento se acompanhado da respectiva 
identidade funcional, a qual deverá ser nele obrigatoriamente incluída. 
No caso de extravio ou perda de identidade funcional, comprovada 
mediante publicação em jornal diário da Capital ou do Interior do 
Estado, durante três dias consecutivos, aceitar-se-á a declaração por 
escrito do servidor, quanto à referida ocorrência, sujeitando-se ele, 
no entanto, às punições previstas na legislação, inclusive no Código 
Penal, por motivo de irregularidades porventura verificadas. 

Publique-se. Anote-se. Comunique-se. 

São Paulo, 8 de março ue 1976. 

(a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria
-Geral da Justiça, DEGE, subscrevi. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 
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