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DEGE 1 


PROVIMENTO N? 2/82 


Acrescenta os subltens 16.1 e 16.2, no Capitulo I e dá 
nova redação aos itens 1, 24, 25 e 26, do Capitulo n, todos 
das Normas de Serviço da. Corregedoria. Geral da. Justiça.. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando a desnecessidade de manter-se um livro "Registro 
Geral de Férias, Movimento de Autoridades e Funcionários e Penas 
Disciplinares" em cada cartório e ofício de justiça não oficializado; 

nqConsiderando que o art. 39, da Lei 2.177, de 23 de julho de 
1953 determina tão-somente que "os cartórios possuirão um livro de 
"registro de férias", rubricado pelo respectivo Juiz de Direito Corre
gedor Permanente", fazendo pressupor que se referiu apenas aos car
tórios da Corregedoria Permanente; 

Considerando que a sistemática em vigor vem causando dificul
dades aos cartórios e imperfeição nos registros; 

Considerando, finalmente, que todos os dados relativos à vida 
funcional de cada um dos servidores da comarca são lançados no 
Prontuário Geral, sendo, pois, dispensável a dualidade de regístro 
de férias concedidas e penas disciplinares aplicadas em livros distintos, 

DETERMINA: 

Art. 19 - Ao item 16, do Capítulo I das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça ficam acrescidos os subitens 16.1 e 
16.2, com a seguinte redação: 

"16.1 O livro Prontuário Geral poderá ser constituído de 
folhas soltas, em pastas ou classificadores onde serão arquivadas có
pias de documentos, comunicações ou de assentamentos relativos à 
vida funcional de cada servidor," 

"16.2 - Cada prontuário deverá conter um resumo de todas as 
ocorrências, anotadas em folha com campos delimitados, que ficará 
sobre os documentos que compõem o livro." 

Art. 29 - Os itens 1, 24, 25 e 26, do Capítulo II das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"1. Os cartórios e ofícios de justiça possuirão os seguintes 
livros: 
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depósito de valor automatl 
das Obrigações R.<><>il1C!tlh,JI 

Considerando a 
ção de aludidos proceSSOll 
e evitar desacertos e 

DETERMINA: 

Artigo 10 - Os 
lizarão os impressos 
sos de desapropriação 
requisição automaticamenl 
Obrigação Reajustável do 

Artigo 59 - O ......-1-1.. 

atento a eventuais 
propondo, imediatamente, 
delas de impressos, se lhe. 

Artigo 69 - O DEG. 
ao setor de Artes 
Comarca da Capital 
Juízes Corregedores dos 
vez, urgente confecção 
pectivos. 

Artigo 79 - O artigo 
do Capítulo VII das 
Justiça passam a ter a 

"O contador, ao 
verbas sujeitas à retenção 
destacar os montantes 
do percentual 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

a) Ponto dos Servidores; 

b) Registro Diário da Receita e da Despesa 
(D. 6.129, 23-7-31, art. 23); 

c) Protocolo; 

d) Visitas e Correições." 
"24. O livro "Prontuário Geral, do Cartório da Corregedoria 

Permanente, e o livro "Registro de Férias" a que alude o art. 39 , da 
Lei nQ 2.177, de 23 de julho de 1953 serão englobados em um único 
livro." 

"25. O registro de férias concedidas aos serventuários e escre
ventes dos cartórios e ofícios de justiça não oficializados, a quitação 
do seu pagamento e as penas disciplinares serão anotadas no Pron
tuário Geral do Cartório da Corregedoria Permanente, rubricado pe
riodicamente pelo Juiz Corregedor Permanente." 

"26. Os cartórios e ofícios de justiça não oficializados comuni
carão ao Cartório da Corregedoria Permanente da respectiva comar
ca, por escrito e no prazo de 5 (cinco) dias, as ocorrências constantes 
do item anterior." 

Art. 39 - Os atuais livros "Registro Geral de Férias, Movimento 
de Autoridades e Funcionários e Penas Disciplinares" deverão ser 
encerrados. 

Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, devendo, na Capital, os MM. 
Juízes de Direito titulares das Varas de Registros Públicos baixar 
ato próprio para regulamentação da matéria, no âmbito da sua com
petência, de acordo com as disposições deste Provimento e com as 
adaptações necessárias às peCUliaridades da comarca. 

São Paulo, 27 de janeiro de 1982. 
Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 

D.O.J., de 29-1-82. 

PROVIMENTO N9 3/82 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, 

Considerando o surgimento de orientação jurisdicional de expe
dição dos precatórios de desapropriações com a determinação de 

26 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
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Corregedoria Geral da Justiça' 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

DECE 1. 
PROVIHD:to !!. ~ 

A~l'1!s~eDta os II!!bitana '16.1. a 16.2'1 DO cspítuloII 
a da DC7Y. redaçao aos iteD.s 11 24, .2, a 26, elo Cap 
tulo U, toclos daa If-.. ela l:Iarrtço da Corregedoria 

'Geral da Justiça 

O Dafl..bargad.O~ BRDIiO ·AFFQfISO IZ AtlDQ, CORl'lEGEOat 
GERAL DA JUSTIÇA, DO u.o da auaa .triba1çoe.,' 

. " cacS'IDERANDO a el,anecaaaid.acla ela &IlI!Iter-•• lllI . li '1%'0 
·Reglatto GeraL d.a Feri.., MO"r.1.IHnto ela Autoricla4a. . a· 
P'UQcilllDlU'1oa e P__ Diaeiplinares· ... cacla cartoriO' a,

I 	 'odeio d.a jwrt1ça DAO 01'1c1allzado; 
I 	 . . CCJrSIIlERAlID( que a art. ;'1, da. Lei DI 2.177. d.a, 2' 

da .3ulho da 195' datan.tna tao-._~ qua -os ~artorio. 
poaauJ.rio .. liYrO ela -r.g1atro ela teriU-, I'I.Ibricaclo PI!l lo reapeoU.... Juiz da Direito- Corregedor Pa~-ate", ti 
lumclo pressupor qua refariu-.a apeaaa. aos cartol'ioa dã. 
Corregeclori. Pa~tal , . 

CacSIDERANDO qua • si8tftati" _ rigor _ caua&DIIo 
cl.1.Cic:ul.da:l.a. aoa cartarioa a iJlperfaiçao Doa re&!atroa; 

ÇORSIDEItANDO. final.MDte. qw.. todos os da40s ralati
YOIJ • Y1d.L.1'ImclonaJ. da cp _ do. DnUo.re. da CCDU'
c.t .ao l.aDI;Ido. DO Prantuar10 Gera\; .ando, pala, cU~!!, 
....1 a d.1.Ial1clad.aele ngl.tro da far!a.a, CODCa41d.u. PI! 
naa 41IIclplJ.J:l.a.n. çllcad.aa •• li'l%'O. dlatJ.nto., 

'D li! T ~ R M I " AI 
Art. 11 - Ao ltM1.16 do Capítulo 1 d..u 110..... da 

SarT1ço da Carregadorla 6aral da Ju.tlça·flc.. acre!cl 
doa oa aubltana 16.1. a 16.2.. c.. a.agui.ut, :red.aç.o:· 

"16.1. - O livro' Pi'actwarl0.Geral. podara Dl' conatl 
.tuL10 ~a folha. IJolt&.9, .. putaa ou clu.1fl~adore! ê!! 
.da ......0 U'Qui.....:\u copl.. da foouaentos, o....u,c.ç08•. 
QU ele ...-at.uentoa rel.ti\'08 a T1d.a fl.uI,clonal da cada 
••ni.dor.· #....:# 

-16.2. ~ proatuvl0.d....recontar .... n_o da\ 
.todu U ocorrenclu. _0ta4aa ... folha co..OUI/ilO._ d,! 
l.1a1tad.oa,. que. flcara .o~ oa doc_toa qu.,ca.poeao
11Tl"O.

Art._21 - o.' iteDa 1, 24 ' 25e 26, do CapítulO 11 diat __ ele SerT1ço.da CorregeGorla_Çltral.da .J\I.atiça ;. lia.! 
.... T1&orar COll', .aguinte redaÇaol' . _ 

, -1. - o. cartorioa a .0:fÍclos da 3wIt.1ça. poa.u1.rao 
o••aguinte. liTrOSI . 

a) POrIto-do. S,rrtdore.; 
b) Raglstro Dlir10 da Reca1te a d. Daspa•• 

(D. 6.129, 23-7·31, art. 23)1· . 
c) ProtocolOI _ . 
4) Visitas a. COM..iç... ,- . , 
824. - O-liTl"O'"-Prantullrio Geral ',do.Cartorio, da 

CorreCflClorla-l'ttnqDonto, 41 O.l1yro aRag1atro da Fari" 
• que aluda_o art. ,t, da Lel n~ 2.177, 40 2' da 3UJ.bo 
4a 1953 '.areo -a,;lobado... UIII mUco liTrO.8 

-25. -·0 registro 4a fari_ ~ClDced.ida4 aoa sarY_ 
tuÁr1,OIJ a ascrevente. doa ,cartpr10. a ofieioa.4a 31-1.1:1 
ç. nao oflcializado., a_qultaçao do ..... P&~to a u 
penas diacipliDU'e••oroo anotadas no Prantuarl0 Oeral 
do cartório da CcnT'eged.or1a Paraanan1l.,. :rubricado p.! 

.riocUc_te pelo Juiz C~ed.or Pel"lUDaDte.· . 
-26,-0. cart$Írioa. a af\ol.. da justiça' Dio ofiol,! 

llzadoa cO&UUCII1".o aO Cartorio da Correg1l(1Ori. Pal"ll:!' 
..m:.a da ....pectl.... cOlUf'C&, par aocrito a DO prazo cfi· 
~·(ciDco) dias, u,oc.~i_ c-.tanta. do ltft li.! 
terlo:r.a • 

Art. 'I - Os atuai. liTrO. alla&1nr, Oeral da F.! 
rlU MC7Y.lIo_to ele .l,frto:r1d.ada. a runciClll&r1oa a peaaa 
DlaalpliDU'e.- d...rao .ar,encarr.4oa. 

~~ Pron.ento tIDtr1Ira _ y1gor na daq da lUa . JIQ. 
'bl1"çao,' rft'Op4aa .. 4l.poalç......·cOlltraria. d~ 
na Capltal, .. )1'1 .. Juf.saa d. I)i...ltt Utulanaa d.. '1_ 
4. B-glatroa )'úbliooa..bIlJ.ltuo ato p,roprl0 pua n&Ul
taçao da -taria

l 
go ..bito da aua -aa.pot.imcla. aa acor

d! _ .. 4.\.poa '08. datta P:r4W1a_to • c_ U' adapta. -. 
Voe. [lKa.aa:rias .. p.IOUl1ar1.dad.ao da o.aroa. 

S.o huloJ _2'1 da jan.1:ro da 1962. 
( a) DE.S • BffilIIO ATI"OtI50 ~ AH:llf\t - CORREGEDOR Cl!:RAL 

n. J113TtC4. __ , ... ''''''''10\ 
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