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PROVIMENTO NQ 12/81 

Dá nova redação ao item 1, revoga o item 4 e renumera 
os itens 5 e 6, do Capítulo XII 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 que o Provimento n9 CXXI do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, publicado no Diário Oficial da Justiça de 
28 de abril de 1981, alterou o horário de funcionamento do Plantão 
Judiciário e revogou o § 2Q do art. 3Q do Provimento nQ CVIII/77, 

Determina: 

Art. 19 - O item 1, do Capítulo XII das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"1. - O plantão judiciário realiza-se aos sábados e naqueles dias 
em que não há expediente forense, das 13 às 18 horas". 

Art. 2Q 
- Fica revogado o item 4, do Capítulo XII das Normas 

de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, renumerando-se os itens 
5, 5.1., 6 e 6.1. para respectivamente, 4, 4.1., 5 e 6. 

3QArt. - Este Provimento entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 16 de junho de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 

PROVIMENTO N9 13/81 

Acrescenta a alinea "f" ao item 1, e os itens 26 a 30, 
no Capítulo XVIII 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 que o Decreto n9 85.450, de 4 de dezembro de 1980, 
atribuiu ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas e às repartições da 
Secretaria da Receita Federal o encargo de registrar e autenticar os 
livros das sociedades civis; 
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o Desembargador 
Justiça, no uso de suas 

Considerando que a 
ao§ 10 do 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. nQ 58.578/8L 
Determina: 

Art. 1 <i No item 1., do Capítulo XVITI das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescida a alínea "f", com a 
seguinte redação: 

"f) Registrar e autenticar os livros obrigatórios das sociedades 
civis". 

Art. 2" - Ficam acrescentados os itens 26, 27, 28, 29 e 30, no 
Capitulo XVIll das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça, com a seguinte redação: 

"26. Sem prejuízo da competência das repartições da Secretaria 
da Receita Federal, os oficiais do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
poderão registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios da socie
dades civis, cujos atos constitutivos nele estejam registrados, ou as 
fichas que os substitulrem (Dec. nQ 85.450, de 4-12-80, arts. 160, § 3', 
162, e 602, parágrafo único). 

26.1 - A autenticação de novo livro será feita mediante a exibição 
do livro anterior a ser encerrado (Dec. n985.450, de 4-12-80, art. 162, 
parágrafo único; Lei n9 154, de 25-11-47, art. 3'1, parágrafo único). 

27. - Faculta-se o uso de chancela para a rubrica dos livros, 
devendo constar do termo o nome do funcionário ao qual for atribuido 
este encargo. 

28. - Não há necessidade de petição solicitando registro e rubri
ca de livros. 

29. - Deverá o cartório manter um livro para registro dos livros 
~presentados e outro para anotação dos livros submetidos à autenti
cação, facultada sua escrituração mecanizada, através de fichas. 

29.1 - Se adotado o sistema de fichas, poder-se-à escriturar englo
badamente ambos os livros, abrindo-se uma ficha para cada sociedade, 
nela fazendo constar o registro e as autentições subseqüentes. 

30. - As custas e emolumentos correspondentes serão cobradas 
na mesma proporção dos valores previstos para a autenticação de livros 
comerciais pelos distribuidores (Tabela 3, inciso In, do Regimento de 
Custas"· 

Art. 39 - Este Provimento entrará em vigor no dia 1'1 de agosto 
• de 1981, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 16 de junho de 1981 . 
.(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
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Considerando, em 
forma de elaboração e 
dores; 

Considerando o que 
Resolve: 
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