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P R O V I M E N'T ~ C.O.NU 12/90 

O lJESEMBAROADOR ONEI RAPlIAEL PINHEIRO ORICCHIO, COR 
REOEDOR GERAL DA_JUSTICA DO ESTADO DE sXo PAULO. no usõ 
de aua8 atrlbulçoae leS81s, a 

C~SIDERANDO qu, a reaponeabilldade doa 'atos notA 
rlala a do Serventuerlol . 

CONSiDERANDO que, apena. e"cepcionel,ente oa Eecre 
ventea podem r.c,ber autorlz!çao psra pratica de ato.; 
aempre aujeitoa,. fIacalizaçeo do ServentuarIol 

CONSIDERANOÕ que OI Provimentoe nUa. 04/90 a 05/90,
surtIram oa afeitoe almejados, permitIfldo aoe ServantuA 
rioa f1acalizeçeo maia eficaz doa etoa notarieia e 

CONSIDERANDO O que ficou dacIdI;s'~ no Proc.CO,'B9.901/ 
90 

R E S O L V EI 

Art. 11 - t vedada a conceaeio da autorizaçio pare
aublcriçio da aacrituraa, ~rocuraçõea, traaladoa a ce~ 
tidoe., caasadaa aqualaa ja ooncedidaa • Eacreventes.com 
exceçao do Subat1 tuto legel do Serventuario, interino ou 
eubaUtuto. 

'Art. 21 - Em cada Cartório ou anexo de ngt.e, hay~
'ré em eb,rto livro. de escrituras,e procuraçges, alem 
do ••peclfico da teatamento, em numero, no maximo,isual 
ao de E.creventea incumbIdoa de levrer raspectivos atoa. 

Art. ,D - t vedada, a partir desta dsta, na Capital 
e a partir da 29 da aetâmbro d. 1.990, no interior, • 
utilizaçao de litro. de folhe. aoltas, ficando rav0S! 
daa aa autorizaçoes concedidaa com base noa itena ~5 a 
'9 da Seçio lI, Capitulo XIV, Tomo 11 de. Normaa de Ser 
viço da Corregedoria GereI.' -

Art. 48 - Medient, controle eaçrito doa livro. e~ 
andemento, o Serventuario permitIre, quando do encet 
remento da qualquer livro, 8 abertura de outro,intcrmes
do ao Juiz Corregedor Permanente. 

Art. 5Q - Eventual e Justificada Impoasibill~ade de 
cumprImento pelo Serventuari9 de quelquer daa determina 
çõea deste Provimento, devera ser comunicade, de.imedi! 
to, 80 Juiz Corregedor Perroonente, que autorizar!, coa 
forme ° caso e em deciseo fundamentada, ea Exceçoea. 

Art. 60 - E~te ProvImento entrarÁ em vl,or na data 
de sue pUbUceçeo, revogahdo-aa oa Provimento.' C.G.nDe. 
04/90 e 05/90.

5.0 Paulo, '1 de agosto d, 1.990. 

(e)Du.ONEI RAPHAEL PINHEIRO ORICCHIO 


Corregedor Geral da Justiça 
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