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PROVIMENTO N9 3/71 
• 

O Desembargador JOSÉ GERALDO RODRIGUES 

DE ALCKMIN, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Pau 

lo, usando de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a representação formulada pe

lo Ex.mo Sr. Presidente do Instituto de Previdência do Estado de 

São Paulo no Proc. n9 CG-34.590/70, visando a regulamentação 

da situação dos servidores de Cartórios ou oficios de Justiça nao 

Oficializados, que já contavam 70 anos à data da promulgação da 

Lei n9 10.393, de 16 de dezembro de 1970, 

CONSIDERANDO a necessidade de fixar entendi 

mento uniforme quanto aos referidos servidores e os de que trata 

o art. 23 e seus parágrafos, da citada lei, 

CONSIDERANDO finalmente ser mister o trata 

mento igual para servidores na mesma situação, i. é, com mais 

de 70 anos, a finalidade da lei e a conveniência dos serviços e o 

interêsse da administração, 

RESOLVE 

Art. 19 - Recomendar aos Juizes Corregedo

res Permanentes dos Cartórios ou Oficios de Justiça não Oficiali

zados da Capital e do Interior que determinem aos segurados que 

contavam mais de 70 anos à data da promulgação da Lei n9 

10.393/70, se dirijam à Carteira de Previdência das Serventias não 

Oficializadas da Justiça, à qual serão encaminhados com ofício, a 

fim de se submeterem ao exame médico obrigatório por junta ~~ 

dica com Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, assina!!. ' 

do-se-lhes para isso, o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 
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:' .... 
suspensao do servidor inadimplente. imposta pelo magistrado. até 

o cumprimento da exigência e manifestação favorável do I P E S P 

(art. 24. parágrafo único). 

Art. 29 - O exame médico valerá por dois a

nos. no máximo. sendo obrigatório novo exame dentro dêsse pe

ríodo ou sempre que fôr ordenado pelo Juiz Corregedor Perma

nente da serventia. que poderá suspender o servidor. até o cum

primento da exigência e apresentação de laudo favorável (art. 23. 

§ 29). 

Cientificado o servidor. em qualquer caso. o 

Juiz Corregedor Permanente oficiará à C. P. S. N. O. J. E.. dan

do-lhe conhecimento da comunicação. 

Art. 39 - O servidor nas condições mencio

nadas será registrado no Cadastro de que trata o art. 19 do Pro 

vimento CG-n9 1/71. 

Art. 49 - ~ste Provimento estrará em vigor 

na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Intim e-se. Cum

pra-se. 

são Paulo. 30 de abril de 1971. 
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