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O Desembargador 
Justiça do Estado de 

Considerando os 

Considerando a 
Capital, do sistema 

as dos Juizes 

6.697, 

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO 
DA JUSTIÇA DO ESTADO 

de 1969;CORRE.GEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

dos serviços cartorãriOSl 
PROVIMENTO N9 06/82 

Considerando que 
nores da Capital alCaI~Acrescenta subitem ao item 18 do capítulo XVIII das 
cias relacionadas com Normas de Serviço. pliadas as atribuições 

O Corregedor Geral da Justiça, tendo em vista o disposto na Lei Considerando que 
Federal n 9 6.839', de 30-10-1980, e considerando o decidido no Pro no seu artigo 55, unífiefl 
cesso CG. 61.159)82, resolve: res com 

Art. 19 - Acrescentar ao item 18 do capítulo XVIII das Normas Considerando, 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n9 5/81) o Lei Federal n9 

subitem 18.1, como segue: cionadas com a nrotecã. 

"Para o registro de atos constitutivos de entidades cuja 

atividade básica se situe na área da medicina ou que pres

tem serviços médicos ou hospitalares a terceiros é necessá

rio fique comprovada sua inscrição no Conselho Regional 

de Medicina (Lei n9 6.839, de 30-10-1980)". 


Art. 2'! - O presente Provimento entrará em vigor no dia de sua 
publicação. 

Cumpra-se. 

São Paulo, 7 de maio de 1982. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J., de 19-5-82). 

4...:...... BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 



Corregedoria,~eral da ~ustiça 

SEÇA.O XXIII 	 I 
EXPEDIENTE 	 II 

PHov~m~~~!~~j82 	 ),' \ 
' Acresçenta., subi telll ao 'item 18 do ~ap1tulo X'1:11 du 

Mol'l\las de Serviç9. ' -, '.:.:~ ',. ", ;'°Corregedor aeral dá Justiça., tendo em vista o dia·, ,I 
, posto' na Lei Federal nl, 6.8}9.dll }0.10.19eo, li considll- I 
;,"r~do o decidido, no ~rocess,oCÇl. 61.159/82, ,,' " , ' 

/~I 

Art. lt. Acrescentar ao itew 18 do cap1tulo XVIII 
dai Nornas de Serviço da Corregedoria. Geral da Justiça 

" (Provimento n i 5/81' o subi tem 18.1, como segue; 
, ·Para o reg1~tro d. atol eonst;tutiVOS de entidades 

cuja at1vidade basics ~e situe na area da medicina ou 

, que Qrestem ~erv1çoll medicas ou hospitalares ! terce! 

: ros e necessario fique comprovada sua inllcr1çao no COnlle 

. lho R!,,1!:1onal de Medic1M.- tLe1' nl 6.6'9, de '0.lo..19eol",~, 

, Art. 2i • °presente Pro~ento entrará em' vigor no' 
dia il'ê'""iü'i""publ1caçÃo. ",~, ;." ',,:;, ~ ",', ' " .. 

, .eUl'IPRA-SE. 

'São Paulo, 7 de meio d. 1982., ',; 
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