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IPODER JUDICIÁRIO 

C0ifi:gedoria Geral da Justiça do Estado de S. Paulo 
• 

.N.º_2LL? 

.. 
CCKR~GEDOR G~~~L DA JUS1!ÇA DO ES1ADO DE S;O P~ULO 

CONSIDERANDO o decidido no Agravo de Pe_ 

Liçio n Q 2~2.90l, da Com2rca de sio Paulo, pala E 

gr~gio Conselho Superior da Magistra~ura; 

CO~SID[RANDO a rep:esentaçio formulada _ c pela ~s~ociaç~o dos Bancos no Estado de sio Paula( 
objetiv21ldo seja uniformizado o "ate;;ti'ldo bancária ..

j 
de idoneidade financeira" a ser expedido pelas ent~ 

dades financeir?,s; e 

CONSIDERANDO o decidido no Processo nll 

~2.90}/75; 

menta: 

8..,~._ .~~ - O "atestado b,l[1câr1o da idonel 

dade financeira", exigido pelo art. 32, allnsa "o" ,Cr' i 
• \, .f' 

j da Lei n<J 4.591, d!i! 16.12.1:J6ll, e ri'10 "'rt. la, el:l;. 

( nsa "o", do Decrelo n 9 55.815, da 8.3.1965, conier', 

, ,
no fn.1il .... rno, os seguintes r[~quisi tcs: 

, 
tiA 1 [5 j [...1)0 S!\'~C,';Rl O 

_. AtOSt2~OS, p~ra os fins da\...... 
art. 32, alfnea "o", da t"r nº 4.591, de 

16.12.1964, e do ;,rt. lll, al1nea "o", do 

('"cn,la [lI! ~5.515, d9 8.3.1965, que o lI! 

cliente deste Eenco d~sde ••••••••••••• :. 

n~o registra o~cula c~d~stral, ten~o c~~ 

prido com pontualidade as obrig2ç~es a~ 

Gu~ida5, a f~~r ds l~3ZGr exp&ri~~cia 2m 

neGócios, !:;':"i'.do ê5~im fini.:ntc..:i.;:-~'j2nte .!' 
d~h20 r~I2 a incu~~o~8Ç~O objctiu~n~o o 

C J ,., é u;o ~ n 1 ('l ••••••••••••••••••••••••••••• , 



r'UUt.K JULJI\...IP.KIU 

Com.:::seàoria Gêral da Justiçu do ES:3GO de S. Paulo 
." 

- '} 
, 
~ F ! , ....... ,. .. , .. "' ................... " .... . 


nll •.••••••••••• / subdistri to da".•••• .. 
• •••••••••••••• / ~esta cidade, 

Ci~c ~scriçio I~Qbili'ria". 

_ Este ~rDvi~ento entra~& em 

vigor na dala d sua pUblic~çia, revogadas as diA 

posiçõss em co~~:3rio. 

c 
são "aula, O 4 de setemt:ro. r~s 

~ C~ ~ ~':--~---c::/ i6-=- _ - . 
Eu",~2~..:::::'~- 4..~~-===-=---=::-D 

. .J 
(Ezio Dona ti), Cf retor do D.:q'ârtafilsnto da Cor::-eg.!\.,.. 
dori a Geral da J.·stiça (DECE), sut:screvi. 

L· 

CORREG~DOR C~R~L DA JUSTIÇA 

Pl~~li(:Hlo r;o .Di:Jrio d~ J:.:stj';.=>.l> 

ce_JLJ3_1 19 l 5 
--- ~:i~-" ~-'-~-
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COr'UN_;X? 

i 

Corregedoria Geral da Justiça , 
, 

SEÇÃO XXln 

:t EXPEDIENTE 
S 
J 	 DEGE-l 

Provimento 91'JS 

o Desembargador Márcio Martins Per
e reira Corregedor Geral da Justiça do. Es

tado t de &lo Paulo, 

Considerando o decidido no agravo de pe
tição 242.901. da Comarc.a. de Sào Paulo. pel~ 
Egrcgi? Conselho SuperIOr da MagIStratura.

Considerando a representacão formulada 
pela. Associa~o dos BanC06 no Estado de 

• 	São PaUlo, obJetivand., seja. .unifo~rlo .0 
"atestado bancaria de idoneIdade' flnancel
ta" a ser expedido pelas entidades ímanoei

Iraso e 
, 'Considerando o decidido no processo n.o 

42.903115: . . 
L. Resolve editar o urescnte P10\1.ffiento: 

I Artigo 1.0 - O "atestado bancano . de 

! idoneidade !inancel..:'a", ujgido peJo· r.rtig':> 


Z:: allnea "o" da. Lei 4.5.!fl, de 16-12-f4., e 
I pe'io artigo 1.Ó. alínea "{~". do Decleto i!. .l5. 
. de 8-3-65. contert, no mlnimo, os sesumtea • 
,"requisitos: 

"Aleitado bancário" 

Atestamos, para OS fins d? artigo 32, 
alinea "o" da lei 4.591. de 16-12-6t. e do 
artigo 1.0.' alínea. "o", do Decrelo 55.815. de 
8-3-65, que o incorporador ••••..••••••••.•.

• cliente deste Banco desde ............ : ... .. 

não registra m:í.cula cadastral. tendo cum

· prldo com pontualidade as o~l!sações assu

midas a par de trazer ellpeneDCla, em ne. 

sócios' sendo assim financeiramente idôneo 

para. 'a incorporação objeüxande> o condo
mimo ..................................... . 

à Rua .................................. .. 

n.o ............ , 8Ubdistrito de ......... . 
........................................ neata 
c:ldade. . •..••• " Circunscrição :{m:)lliliã.ria". 

...tl"o ?..!3 - 'Est.-. ~'''':~~_. 
· em vigor na data de sua PUb!lt:~a:' l'\U'O

'Bacias as dispo:slçóe5 em contrário. 
· RecLstre-se. Cumpra.-se. 

Slo PauJo,.{ de setembro de l~'ili. 

.. 


Eu. (a) El:lo DonatJ, Dlret':>r do De
partamento da. Corregedoria Geral da Jl1stl 
ça (DEGE), subscrevi. 

, (a) Mareio Martins Ferreira Corre
gedor Geral da Justiça. 

Provimento 10-'75 

o Desembargador Mareio' Martins Fer
reira, C.orrt'gedor Geral da Justiça. do Esta
do de São Paulo, usando de suas atribul
çôes legais e tendo em vista o despacho
proferido no processo n.o 1-75 - DEPE 

Resolve alterar o Provimento 1-75 desta. 
Corregedoria Geral da Justiça, relotando 00 
caI'goo de oficial de justiça dados às Co
marcas de Jabotlcabal e LImeira. (apenas
um> para as Comarcas de Birigu! e Mígue
lópolls. 

Registre-se. Cumpra-se . 
São Paulo, 8 de setembro dl' 1975. 
Eu, (aI Ezio Donatl. Diretor do Depar

tamento da. Corregedoria Geral da. Justiça
(DEGEI. subscreVI. 

(ai Mareio Martins Ferreira _ Corre
fedor Geral da Justiça. 

Prot. C" G. 12.362-75 
Ordem dos Advogad06 do Bra.~iI _ Se

ção de São Paulo. comunica Que, foi dada 
por cumprida-, l'm 14 de agosto de 1~75, a pe
na. de suspensão imposta ao adVOgado Aris
teu Areias, no processo disciplinar n.o ..
2.342. 


Proc. Recurso. C. G. 39-75 

Cap!tal 
Adv. Ammon Cantinho Saraiva _ In. 

teressado.: Benjamin Ferreira - Toi dado 
provimento ao recurso. 

Proc, Recurso C. G. 52-75 
Guarulhos 
Interessado: João ~osta- AI.as ._ Oficial 

de Justiça. lotaüo na 3.a Vara _ Foi dado 
provimento ao recurso. 

Proc. Recurso C. G. 56-75 
Itllpecerica da Serra' . 
Interes.~ado: ~Iinistério Públtco - Foi 

negado pro.vlmento ao recurso. 

Dl'!! _ Z

Portaria 56-'75 

O Desembargartuf '-hrClfJ :'farti.r.'i Fe~. 
relra, Cf}rre~e,jor Geral da J,l,;:t lÇ:J. d') 1':.: ... 
~o de Silo. Pa.ulo, usanrln ri.. "'0'.' "_0'" 

http:osta-AI.as



