
&ll 6N t86l '30 OMaw'3Z'30 e OHlnf XXX ONV 

OIDed ogS 3~ o~elS1 O~ e~!1snr 

3~ SO!JvnlU3AJ3S SO~ og~e!30SS, 


e~ 


WIl110U 




ções Reajustáveis do 

PROVIMENTO Nv 14/82 

Dá nova. red~ ao item 65 do Capítulo XV das Nor
mas de Serviço (Provimento CG. n' 5/81). 

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

Considerando o que ficou decidido no Processo CG. n'.' 52.481/79, 
resolve: 

Art. 1" - O item 65 do Capítulo XV das Normas de Serviço 
(Provimento CG. n'! 5/81) passa a ter a seguinte redação: 

"65. Os Cartórios fornecerão, caso solicitados, à Fe
deração das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, 
à Associação Comercial, à Associação dos Bancos do Esta
do, à Federação do Comércio do Estado e a outras Asso
ciações Civis e Sindicatos de Comércio que formahnente 
o requeiram, certidão diária, em forma de relação, dos pro
testos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota 
de se cuidar de informação reservada da qual não se pode
rá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcial
mente". 

Art. 21 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 20 de agosto de 1982. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J., de 27-8-82). 

PROVIMENTO N' 15/82 

Dá nova. r~ ao item 53 do Ca.pítulo XVU das 
Normas de Serviço (Provimento 00. n' 5/81). 

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

Considerando o que ficou decidido no Processo CG. n'l 61.692/82, 
resolve: 

Art. 19 - O item 53 do Capítulo XVII das Normas de Serviço 
(Provimento CG. n'" 5/81) passa a ter a seguinte redação: 
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