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e) 	 a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que 
existirem ou tiverem existido; 

f) 	 os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o 
lugar e o cartório onde se casaram, e a sua residência atuaI; 

g) 	 os nomes e os prenomes dos avós paternos e matemos; 

h) 	 a atestação, ao pé do requerimento, de duas testemunhas, com 
seus nomes, prenomes, data de nascimento, profissão e resi
dência; 

i) 	 o reconhecimento das firmas, tanto do interessado, ou seu 
representante legal, como das testemunhas. Caso se trate 
de interessado analfabeto sem representação, ~xigir-se-á a 
aposição de sua impresão digital no requerimento, assinado 
a rogo na presença do Oficial. 

61. - A petição despachada servirá de mandado e será registra
da imediatamente no livro competente; nela será anotada a lavratura 
do assento, com indicação de livro e folha, arquivando-se! a seguir, 
em pastas próprias, independentemente de autuação." 

Art. 2Q 
- Este Provimento entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 30 de setembro de 1983. 

Des. 	Bruno Affonso de André Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N9 24/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, visando a dinamizar o serviço de 
apuração de faltas funcionais de funcionários e servidores em primei
ra instância, resolve: 

Art. lQ - Os itens 2 e 3 do Capítulo I das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento n'" 5/81) passam a 
constituir subi tens 1 e 2 do item 1 do mesmo Capítulo. 

Art. 29 - Os itens 2 e 3 do Capítulo I das Normas aludidas 
passam a ter a seguinte redação: 

"2. - Além dos Juízes Corregedores Permanentes 
(item 5 abaixo), funcionarão, relativamente a funcionários 
ou servidores dos serviços de primeira instância, inclusive 
de serventias não oficializadas e oficiais de justiça de qual-
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quer natureza, Juízes Cor.regedores Processantes, na forma 
do artigo 78, I, da Resolução n9 2/76 do Tribunal de Jus
tiça, para apuração de faltas disciplinares e para aplicação 
de penas, observados os limites de competência reservada 
aos Juizes Corregedores Permanentes. 

"2.1 - A atuação dos Juízes Corregedores Permanen
tes (item 5 abaixo) excluirá a atuação dos Juizes Correge
dores Processantes, os quais, à instauração de sindicância 
ou processos administrativos, tomadas ou não providências 
iniciais, consultarão os Juízes Corregedores Permanentes 
para que informem se desejam assumir as apurações. 

"2.2 - A colocação de funcionário à disposição da 
Corregedoria só se fará por motivo de ordem disciplinar 
e, por ofício que conterá esclarecimento dos fatos causa
dores da providência; nesse caso, a competência para a sin
dicância ou processo administrativo cabiveis caberá aos 
Juízes Processantes Permanentes. 

"2.3. - Serão encaminhados aos Juízes Corregedores 
Processantes os casos diretamente levados ao conhecimento 
da Corregedoria Geral por informações ou reclamações de 
qualquer espécie. 

"3. - As funções cartorárias ligadas aos Juizes Cor
regedores Processantes serão atribuídas na Capital ao 
DEGE e no interior ao Cartório da Corregedoria Per
manente. 

Art. 3<> - Este Provimento entrará em vigor no dia de sua pu
blicação. 

São Paulo, 07 de outubro de 1983. 
Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

REGISTROS PúBLICOS 

PORTARIA Nv 17/88 

o dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da Primeira Vara de 
Registros Públicos, desta Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 
considerando a atualização do Regiment de Custas e Emolumentos 
extrajudiciais através do Decreto n ll 21.052, de 5 de julho de 1983, 
determina: Artigo 19 - Os Cartórios de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e de Protesto da Comarca da Capital deverão reajus
tar os salários de seus funcionários, a partir de 1'1 de setembro. Arti-
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