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Art. 2'1 - Este Provimento entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 14 de dezembro de 1982. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PBOVIMENTO Nv 22/82 

Dânova redação ao item 40, "caput" do Capitulo VII 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG n9 64.868/82, 
resolve: 

Art. 19  O "caput" do item 40 do Capitulo VII "Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça" (Provimento n9 5/81) 
passa a ter a se~te redação: 

4440 - As certidões de antecedentes, para fins exclusi
vamente civis, serão expedidos com a anotação de 4lNada 
Consta" nos casos a seguir enumerados, mediante reque
rimento obrigatoriamente formulado em impresso de acor
do com o modelo aprovado pela Corregedoria (anexo), 
fornecido pelo Cartório Distribuidor ao requerente." 

Art. 2'1 - O presente Provimento entram em vigor na data de 
sua publicação. 

São Paulo, 28 de dezembro de 1982. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PBOVIMENTO N9 23/82 

Considerando o que
resolve: 

Art. 1"1 - Acrescenm.. 
Serviço (Provimento n9 

"51.1 - O 
sos em 1. 
feito, sem 
desse desse 
gada a 

~03unpresso ap 
também inde 
rente para o 
trolar o seu 

Art. 29 - Este Provj~ 
blicação, revogadas as 

São Paulo, 30 de dezeml 

Des. Bruno Affonso de 

'" ,. V:ara ., ........... .. 
Cartório do , ... 9 Ofício , .. 

1. Certifico que estes 
recurso (s) de fls. ,., .... " 
no subi tem 51.1 do CapItulo 
doria Geral da Justiça", 

Acrescenta subitem ao item 51 do Capitulo TI, das a) Preenchimento obri41 Normas de Serviço. 
CóDIGO 275: Cr$ .O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da CóDIGO 230: Cr$ .Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, TOTAL: Cr$ , 
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