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I . ..
PROVIMENTO CG. NO 03/97 

Allera a redaçAo do Item 165, do Caprtulo XX, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça 

o DESEMBARGADOR MÁRCIO MARTINS BONILHA, 
CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE sAo 
PAULO, no uso de luas atribulç6es legais, e 

CONSIDERANDO o decidido no Processo CG. 735196 
DEGE5.3, 

RESOl VE: 
Artigo 1° - O item 165, do CapItulo XX, das Normas de 

Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, pilHa • ter a MgUlnte 
redaçAo: 

165. As cerfld(}es de aç&ts pessoais e penais, 
inclusive ela Justiça Federal, e as de protestos deWtm 
I8rerir-se ao Ioteador e a todos aqueles que, no 
perlodo de 10 (dez) anos, tenham sido titulares de 
dil8b l8a;s sobl8 o Imóvel; serIo extratdas, 
outrossim, na comarca da situaçlo do imóWtl e, se 

. distintas, naquefas onde domiciliados o IoteIJelor e os 
a~ssores abrangidos pelo declnlo, exlginc/o-.se 
que as cerfld(}es nlo tenham sido expedidas h. mais 
de 3 (trds) meses. 

Artigo 2! - Este Provimento entrar. em vigor na data de sua 
publicaçAo. 

. SIo Paulo, 03 de março de 1.997 
(04 e (613) 

--J 
REPUBLlCAÇAo 00 ITEM 165 DO CAP(TUlO XX, DAS NORMAS 
DE SERViÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA, COM A • 
AI.TERAÇAo INTRODUZIDA PELO PROVIMENTO CO N° 03197: 

165. AI certld6e1 de açõel pell08ls e penail, 
Inclusive da Justiça Federal, e aI de protestol devem 
referir-88 ao loteador e a todos aqueles que, no 
perlodo de 10 (dez) anos, tenham sido titulares de 
direitos reais sobre o Imóvel; ....10 emaldas, 
outrossim, na comarca da sltuaçAo do Imóvel e, se 
distintas, naquelas onde domiciliados o loteador e os . 
antecessores abrangidos peio decênio, exigindo-se 
que as certidões nIo tenham lido expedidas hê mais 
de 3 (três) meses. 

165.1. Tratando-se de pe8S08 jurldlca, dispensével a 
juntada de· certidões dos distribuidores 
criminais, bem como as relativas aos sócios. 

http:exlginc/o-.se

