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!'ROVI11ENT° C • G. NQ 8/79. 

o EXCELENTJ:SS1110 SEImOR' DESEMBARGADOR 

HUMBERTO DE ANDRADE J'ONQUEIRA, COEREG:EDOR GElU.L DA. JU.§. 

TIÇA DO ~ST.ADO DE SÃo PAULO,usando de suas atribu1. 

-çoes e 

----~ 

CONSIDElU.NDO ~ J1ece8~d.ade de .:reorgan!· 

~ os serv:iços do .A:rquivo de Primeira Instância da C.!, 

... pital. do :Estado; 

" 

CONSIDEBANDO o· .va.ltoso numero de' prQ. . 

cessos ali depositados e'os notórios iDconvenientes 
~ . . . 

decorrentes de sua COJ1s'taz:tte aG'riaentação; . 

CONSIDERADO a con"l'Cliência . '4epropor 
. -.. .' . . , '. . . .' '. .. . ' ..... . 

cionar, ao l'ubli'COem.,g~.~..... J3rs.·~os,·. em .. . .' 

.. 
R E S O LV 'E: . 

Artigo 12 - Uma vez determinado. o a~ 

quivamento de .f'eito de qualquer na'tareza., pelo ..Juízo 

.ao qual tenha sido distribu.!do, após as anotações e 

atos necessários, os srs. Escrivães Diretores de todos 

os Cartórios da Capital farão sua remessa ao Arquivo 

Central.; na Rua Barão de 19uape, na 354/360. 

! 
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Artigo 22 - É vedada, a partir desta d~ 

ta~ a permanência de qualquer processo findo nos Cartó 

rios de Primeira Instância da Capital. 

·,Artigo '2 - Os feito,s_arquivados no A!:, 
. . 

quivo Geral de Vila Leopoldina ou no Arquivo Central 

~ão serão remetidos aos Cartórios da Capital,salvo 

:para atendimento de requisição judicial.··L.'T 

Artigo 4a -' Serão. sà.utidos,· no .A:rquiTO 

Central, os pr~cessos distr:lbu!dQsnos Últ:lmós 7 (sete) 
. . . .' , 

anos ,remetendo este ao final. de cada exercl.cio, para 

o Arquivo Geral, os distribu!dos nos anos enteriores• 

.Artigo 5R - A. consulta a ',Pl!-Oceasos 8.!:' 

quivados será feita, de 9,30 às 16,30 horas, sempre no 

ArquiTO Gentra1. 

. ..
§ "l.R _. Ointere88ad.o· deverá 1'onecer, 

"~''; . 

a1~m da :Lndicação 'da Vara, ·0 13:álllft"o de aMem que o pr9., 

cesso recebeu no Cartório de origem. 

§ 22 - A. consulta será i~ed.iata quanto 

aos processos arquivados no A.rquivo Oentra1, segundo 

'~elação anexa a este. Provimento e pOdel':"áser feita de!! 

tro de no 'máximo 72 horas t .em relação aos processos ar 

quivados no A:rquivo Geral. 

§ '2  bs prOcessos remetidos do Arqu~ 
'! 
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do Arquivo Geral para o Arquivo Central, neste permane 

cerão à disposição dos interessados até 8 (~ito) dias 

úteis do pedido de consulta, após o que serao - devolvi 

dos ao primeiro. 

Artigo 62 - Os Escrivães Diretores d~ 

signado8 para o Arquivo Geral expedirão certidões, em- - ,breve relatório -ou de inteiro teor, autenticarão as c,2. 

pias reprográficas ali extra!dase efetuarão, à vista 

d" despacho dos 11M. Juizes de Direito da Capital, . d.!, 

sentranhamento de doclIIlentos , que .etl'I::r'egarão, aediante 

x-ecibo nos autos, a procurador habilitado• 

. § único O disposto neste artigo nao
exim.e ·08 srs';' Escri"Vães DiNtores dos Cartórios· .da Ca -
pital da obrigação de expedir as certidões em breve 'r.!, 

latório requisi'tadas pelas -Juiz .. s de ~ito.. '40 . Est.!, . 
.. . . 

do ,para. a ·1:D.st'ra.çãó de proceaaos, ,em· :'special.aque1as 
" . 

~.. 
~-'·i·~ , "'r~' ...destinadas aos feitos crim5:aais."·: ... 

~ 

''';••> 
~~-?~ 

.Artigo 72 - Para o .CUl!Primentodas de-
terminações constantes deste Provimento os srs. Escr~ 

vães Direto~es dos Cartórios da Capital providenciarão 

a cobrança de todos os processos findos que se enco~ 

trem fora do Cartório e farão sua remessa ao Arquivo 

Oentra1 até o dia 31 de janeiro de 1.980. 

Artigo 8º - Para a fiel execuçao- das 

! 
! 
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normas aqui editadas a Corregedoria Geral da Justiça 

~ará baixar normas internas de serviço e solicitará, 

da E. Presidência do !ribunal de Justiça, a complemea 
,

tação dos meios que eventualmente se ~açam. necess,!! 

rios. ~ 

Artigo 92 - Este Provimento entrara
, 

em 

vigor na data de sua publicação t ~evogadas as dispos!. 
.,.. . , 

çoes em contrario. 

r 

Publique-se. Registre-se. Oainpra-se. 

são Paulo, 13 de dezembro de 1979. 

'" .t . CODEGEDOR GERAL 
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