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PODER JUDICIÁRIO 


Corregeôoria Geral da Jus1iça do Estado de S. Pauto
-, 
P R o V I f·, r !; T o 

o Drsrr·i9ARGAC::-' !·l~?CiO V.:lRTWS fER"Rf:IRA, 

CORREG[DOR GERAL DA JUST!Ç~ DO ESTADO DE ShO PAULO ~_ 

CONSIDERANDO o decidido no Agravo de p~ 

tição nº 242.901, da Corr.arca de são Paulo, pelo Egr! 

gio Conselho Superior da ~~gistratura; 

CONSIDERANDO a representação for~ulada 

pela Associação dos Bancüs no Estado de S~o Paulo , 
objetivando seja uniforDizedo o "atest~do banc~rio 

de idoneidade financeira" a ser expedido pelas enti

dades fin~nceires~ e 

CONSIDERANDO o decidido no ProcesBO n Q 

CG-42.903/75; 

!:lento: 

ART~ - O incorporador solicitará do 

Sanco, do qual é cliente, seja-lhe expedido atestado 

de iàoneidade financei~~, mencionando a in~orporGção 

que pretende realizar, ~C5 te~mos do art. 32, aIrnsa 

"o", da Lei nl) 4.!':i91, eiS! 16.12.1964, e do art": lI! 

n Çal!nea "o", do Decreto 55. EIS: de 8.3.1964 (v. o~
• 

delo ém::>~J. 

po do pr~priodDcul:1enl= ~~e co~t&nha a 5Dlicit~çio e 

tcr~. no r.,~nirno. os rE::::..::'sitos consta;otes do m"óE 1 o 



PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Gerar da Justiça do Estôdo de S. Paulo 

ART. )9 _ Este Provimento entrar& ~ 

vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrério e em especial o Provi 

menta 0 9 9/75, desta E. Corregedoria. 

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

são Paulo. 20 de outubro de ~___
( ~-A~0A. V~#

EU~~C-~-7-
(Ezio Donati), Diretor do Departamento da Corr~ 

). 
gedoria Gerai de Justiça (DEGE), subscrevi. 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 
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• 



---------

( 

\, 

J\10DELO 

são Paulo. • 

Exmo. Sr. Gerente do E;:o....,co .•..•••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Agência ................................... " ..................................................................... ....................... ... 


( 

(nome e qualificação) 
..................................................... ,. ......... -.................................................................................................... . 


............................................................... , 

desejando realizar a inco:::,poração de condomWo que objetivará o pr~ 

dio ............................................................................... à Rua ........................................... ~ .. . 

n'!' •••••••••••••• subdistrHo de ..••••••.•••••••••••••••.•••• nesta.. 
cidade 1" ••••••••••.•• Circunscrição Imobiliária. vem solicHar. de!, 

sa InstituIção Banc~ria. Ecjé.-lhe expedido atestado ce idoneidade fina.!!, 

ceira. na forma do d!spos;'o aa al{nea .. o". do artigo 32, da Lei 4. 591, 

de 16 de dezembro de 195~. e n~ al{nea rt o", do art. H,I, do Decreto nl? 

55.815. de 8 de mélrço de 1~55. 

assinaturar.co incorporador 

Atestado de Idoneidade Fi:'2.::iceira 

Atest,::-:0S que o soliciL::mte supra. cliente deste 

Bi'nco d~sde ........... ;:~o registra rr,2cula cadastral, ~er;do cu:r.1j:.ri, 

. do com por:tualic;;de as ot::-i;;:;.çZes assumidas, a par de tréze::- <::xpe 

riência em neJócios. se!!co, ;J0rtanl0, f!n2nc(:'irê.men~e idôneo. 

C"'= .... ~ ..... ~, ..... 

http:cu:r.1j:.ri
http:assinaturar.co


DIlruo OFIOIAL 24 lXi} OUTUBRO DI!: 1975' 
,"... 

o Desembargador Márcio Martins Fer
reira, Corregedor Gi!ral da. Ju.'1tlça do Esta.
do ,de São Paulo, 

CONSIDERANDO o deeidldo 110 Agravo
de Petição 242.001, da Comarc!\ de São Pau
lo. pelo Egrégio Conselho Superior da Ma
giatrátura; . 

CONSIDERANDO a repre.sentação for
u~da pela. Associação dos :Bancoo 110 Esw.

do1de São Paulo. objetivando seja Ull1fOrnú
Z1ldo o «atestado ban(!ário de idoneidade fl 

celra.» a ser expedido pelas entidades fi. 
nanceirns; e • 

CON$IDERANDO o decidido 110 Proces
110 n. CG-42.903175; -, 

RESOLVE editar o presente Provimento: 
Art. 1.0 - O incorporador solicitará. do 

Banco, do qual é cliente, seja-lhe expedido ~ de financeira, menci()..atesw.do idoneidade 
I nando a incorpo~ão que pretende rea1l7&" 
I nos termos dO art. 32, abnea (lO», da Lei
.j 4.591, de 16-12-1004. e do art. 1.0, alínea «0'1>, 
1 do Decreto 55.815. de 8.3.19$4 (l'. modelo 
J anexo). 

Art. 2.0 - O \J.testado sertl. . pa.s.<;ado no 
corpo do próprio dooumento que contenha a 
~ollcitação e terã. no mínimo, os requisitos 
constantes do modelo anexo, 

Art. 3.0 - Este Provimento entrará em 
vIgor 11& data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrl'lrio e em especial o 
Provimento n. 9175, desta E. Corregedoria.

Registre-se. Cumpra.-se,

São Paulo, .20 de outubro de 1975. 

Eu, (a.) F..zio Donatl, Diretor do Depar

• tarnento da Corregedoria Gi!ral da Justiça. 
f fOEGE) , subscrevi. . 
. . . (9.) Máftlo M~ Ferreira. Corregedor 
( Geral da Justiça.I . 

.fW O D EL O 

São Paulo. 

Elnno. Sr. Gerente do Banco , ..•••..•...•.. 
· Agência .... " ...•••.. ; •••..... ' •.•..••..... 
I 
r (nome e qualificação) 

I~~~~ij~·'~'ê'~i;'~~;·'~··~'~~~~iii~~~~··~~·'~~~0Imínio que objetivarâ o prédiO .. , ..........•

I .......... , à Rua. .. '.,.", ........ , ...... . 

I n.o .... ,... subdistrlto ele ,., ........... '.


Iéfi.êUi:i5Criçã~5%tgt1~~rla: ',:e~l'soüéiúú-',' d~s: 
•aa Instituição Bancárla. !'eja-lhe expedido.
: atestado de idoneidade finnncelra. na forma 
I do disposto na alínea «0;0, do artigo 32. da
ILei 4.591. de 16 de dezembro de 1964. e na 
~aJinea «O~. do art. 1.0. do Decreto n. 55.815, 
•de 8 de março de 1965. 

assinatura do incorporador 

i Atestado de IdoneIdade Financeira 

AtestarnOll que o solicitan~e supra.. cliente 
deste Banco desde .. '".' .. ,.. não registra
mácula cadastral. tendo cUI'TlorldO com pOll
tUaUdade 11... obrigações 1I.SSUl'11da.'!. a nar de 
trazer experiência em ne!lécil'8.~endo. por
tanto. flnancelra.mente idônen. 

Sfi,o Pa.ulo, de ...... ' ....... de-:'... . 
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