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p) assinar o expediente referente a essas atribuições e mais 
os de simples rotina, por ordem do Corregedor Geral. 

Art. 2. 9 - As comunicações de interrupção de exercício ou 
substituição, em casos de llicençase afastamentos, assim como as 
escalas e alterações de escala de férias do pessoal de cartórios 
não o'ficializados serão anotadas no prontuário e arquivadas de
vidamente pelo Escrivão da Corregedoria Geral, que submeterá 
ao exame dos juízes auxiliares somente os casos que não estiverem 
em conformidade com a lei, regulamentos ou instruções. 

Art. 3." - O Corregedor Geral, sempre que entender con
veniente, praticará direta e pessoalmente os atos e funções men
cionados nos artigos anteriores. 

Art. 4." - 'E:ste Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, assim como as 
Portarias ns. 25-64, 155-64, 20-65, 38-66, 39-66, 93-66 e 43-67. 

São Paulo, 7 de agosto de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da 
Justiça, 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/8/67, 

PROVIMENTO N." 11-67 

Delega atribuições à Subsecretária - Assistente do Pessoal 
da Corregedoria Geral. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui
ções legais, 

Resolve: 

Aritgo 1.9 - São delegados à Subsecretária Assistente do 
Pessoal da Corregedoria Geral (SAP - Corregedoria) e, em 
seus afastamentos legais, ao funcionário que a estiver substituindo, 
as seguintes atribuições, em relação ao pessoal dos cartórios ofi
cializados e oficiais de justiça de todo o Estado; 

a) 

b) 
houver 
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resolver os pedidos de licença para tratamento de saúde; 

aprovar, alterar ou retificar escala de férias, quando 
pronunciamento favorável dos juízes de direito; 
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c) deferir os pedidos de gôzo de férias atrasadas. 

Artigo 2.Q 
- Serão submetidos à revisão do juiz auxiliar os 

casos de cancelamento, justificação ou abonação de faltas ao 
serviço dos referidos servidores, inclusive por motivo de nojo ou 
gala, quando infringirem disposições legais ou regulamentares, 
assim como os que figurem à rotina. 

Artigo 3. 9 - :E:ste Provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário e as Porta,
rias ns. 39~66, 93-66 e 43~67. 

São Paulo, 7 de agosto de 1967. 

(a) 
Justiça. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da 
l 

Publicado no "Diário da Justiça" de 9/9/67.' 

PROVIMENTO N.Q 12~67 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atri~ 

buições legais, e 

considerando a representação ,que lhe 'foi dirigida pela Associa~ 
ção dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, pleitean~ 
do autorização para transcrever titulos translativos da propriedade 
imobiliária mediante simples apresentação do recibo correspon
dente ao pagamento da última prestação dos impostos devidos; 

considerando o disposto no art. 205, parágrafo único, da Lei 
Federal n. 9 5.172, de 25 de outubro de 1966, que concedeu às 
repartições públicas o prazo de dez dias para fornecimento de 
certidões negativas fiscais, sempre que devam servir de prova da 
quitação de impostos; 

considerando o que ficou resolvido pelo E. Conselho Superior 
da Magistratura no processo n.Q 

CG~13.940/67 e CP~27.800/67. 

Determina: 

I.Q - Os oficiais dos Cartórios de Registros de Imóveis 
sõmente farão a transcrição de títulos translativos da propriedade 
imobiliária mediante apresentações das certidões negativas de 
ônus fiscais sôbre o imóvel. 
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