
Procs. CG, ao.E77 e CO, 82.202/67 • NORMAS DE SERVIÇO 
DA COHREGEfXlRIA OERAL DA' JUSTIÇA 

PROVIMmTO NI 14/89 
Altera as redaçÕes do 'item 20 • do subitem 20.1 • 
acresce o subitem 20,2 ao item 20, todos do CapItulo
lI, das Normas de Serviço da Corregedor1a Geral da 
Justiça. ' 

O DeD"mbarelldór MILTON IVARISTO !Xl! !!MlTOS. CORREX:E 
InA GERAl. !lA JUS'fICA 00 E!lTAOO DE SJiO PAULO, no uso di 
IIUOII alr'ibuições legais, , . 

CONSID!RAN!Xl o decidido nos Processos CO. ao.E77 'e 
CG. 62,202/13'1, 

R :t S O J. V II 
Artigo 10 .'Alterar as redações do item 20 e do sub 

item 20.1, do Cspítulo lI, dss NormaS de Serviço da_COrr! 
gedoria Geral da Justiça, que passam a ter SS redsçoea s~ 
guintesl 

20 • An~alm.n)e, até o déci~o di/l útil do mês de t! 
verelro, Sere O Dlsri9 v1ssdo pulO Juiz Corregedor Perm1 
nente, que determinara, aendo caso, e. glosa. necess8 
r!es, ressalvada à Corregedoria Permanente sua apresenti 
çao sempre que entender conveniente," , ' 

!O.l - Até o décimo dl~ útil de cada ,às, para veri 
ticaçao do Juiz Corregedor Permanente, sera apresentada 
a guia de recolhimento do IPESP,". , 

Artigo 2a - Acrescer o aublteG 20.2 ao it~ 20, do 
CapItulo lI, da. NormaS_de Serviço da Corregedoria Ceral' 
da Justiça, co. a reàaçao seguinte: 

20.2 • Fica dIspensada a apresentaçeo menaal da te 
lha de pa6amento do pessoal. vara verlfiçaçio do Juiz CoE 
reglldor Permanente, que podera dete..,..l"ar aua apresento
ção, sempre que entender conveniente,- 

Artigo ,a : Este provimento entrará em vigor na data 
de sua publlceçao, retroaglndo seus efeltoa quanto ao 
item 20, a 09 de setembro de 1987 e. quanto ao !ubite~ 
20.2, ,a 0' de .arço de 19B8, revogadas as dispo.içoe. em 
oontrar~Pf ' 

são Paulo, 17 de março da 1989 
<a) 	 MILTON EVARISTO OOS SANTOS 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 


