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r na data de sua pu
especialmente o Pro

a Justiça 

lor Geral da Justiça 
!S legais e, atendendo 
o de São Paulo SIA., 
e, . comumente obser
lrecatórias, resumida 
de seu interesse, 

~apital (inclusive das 
do Estado, que, nas 

as recebidas, dizendo 
lômica do Estado de 
) do que lhes tenha 
ante a transferência. 
:COnômica do Estado 
ruizo deprecante e à 
comarca. do Estado 

ia sido solicitada em 
Paulo, a execução se 
heque", como atual
recante, previamente 
se faça mediante a 

Iria, para estabeleci
ição. 

nto da Corregedoria 

a Justiça 

o DOS SERVENTUARIOS 
) DE SllO PAULO • 

DEGE 1 

PROVIMENTO Nç 16/80 

Dispõe sobre fornecimento de certidões cartoráriaB para. 
fins de inscrição na Ordem dos Advogados do BrasU. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a relevância da função exercida pelo Advogado no 
processo e a necessidade de estar cercada de cautelas a inscrição de 
bacharel em direito, na Ordem dos Advogados do Brasil; 

Considerando a solicitação feita pelo respectivo Conselho Seccio
nal, no Processo n~ 55.556, 

Resolve: 

Art. 1Q O § 5Q do art. 620 da Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça passa a ter a seguinte redação: 

u§ 5Q 
- O disposto neste artigo não se aplica às requisições judi

ciais, nem às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público, 
inscrição em concurso público, inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil, quando a informação será completa". 

Art. 29 - Este Provimento entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 
São Paulo, 27 de junho de 1980. 
Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J .• de 1°, 2 e 3-7-80). ????? 

o art. 620 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça, alterado por este Provimento, tem a seguinte redação: 

Art. 620 - As certidões de antecedentes, para fins exclusivamen
te civis, serão expedidas com a anotação "NADA CONSTA", nos ca
sos de: 

a) inquéritos arquivados; 

b) indiciados não denunciados; 
c) não recebimento de queixa-crime; 

d) extinção da punibilidade por prescrição da ação penal, deca
dência do direito de queixa ou de representação, desistência e pe-
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Art. 19 -

Art. 29 -

com a chancela 
uma delas. 

Art. 49 -

A 

Art. 9'1 -

rempção da ação penal privada (arts. 108, IV e IX, do Código Penal, 
e 60 do Código de Processo Penal); 

e) trancamento da ação penal; 

f) absolvição; 

g) condenação tão somente à pena de multa, estando esta paga; 

h) condenação, com suspensão condicional da pena, não revo
gada; 

i) reabilitação não revogada. 

§ 19 - As anotações constantes das aUneas c, d, f, g, h e i, somen
te serão emitidas após o trânsito em julgado da respectiva sentença. 

§ 29 - As anotações, nas fichas de distribuição, de que o registro 
passa a ser secreto para fins exclusivamente civis, serão procedidas 
pessoalmente pelo Escrivão-Diretor, que nelas aporã sua assinatura. 

§ 3'9 - O Magistrado que revogar o "sursis" comunicarã a revo
gação ao Distribuidor Criminal, quando então a certidão voltarã a 
ser positiva (alínea "h"). 

§ 49 - As comunicações ao Distribuidor, determinadas no art. 
608, desta Consolidação, mencionarão o trânsito em julgado da sen
tença (v. § 19 ). 

§ 59 - O disposto neste artigo não se aplica às requisições judi
ciais, nem às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público e 
inscrição em concurso público, quando a informação serã completa. 

(D.O.J.• de H-7-SO). 

DEGE-1 

PROVIMENTO N9 18/80 

;Regula a extração e entrega de edital para pubUcação. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições legais; 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG n9 55.262/80 
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Resolve: 

cia do Provimentcl 

cidade, o Escrivã" 
agência credencia, 

Art. 59 
ria Geral da 
comprobatÓriOS 
buição criminal e 
de outros, em 

Parãgrafo 
documentos apresei! 
da Justiça. 

Art. 69 - A 
cias de Publicidad4 
car seus nomes, e 

Art. 79 - O 

impressos nadronbll 

de 1980, revogadat 
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??OVD1ENTo NQ 16/80 

,
Dispõe sobre fornecimento de certidões cartor,!. 

rias para .fins de inscrição na Ordem dos Advo~ . 

dos do Brasil 

C .DESEr-IBARGADOR ADRIANO l'1ARREY,. CORR!. 

J GEDOR GERAL DA JlJS2IÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO, no uso) 
de suas atribuições, e 

CO:;SID'ERANDO' a relevância' da função 

exercida pelo Ad~cgado no prpcesso e a necessidade de 

estar cercada de cautelas a inscrição de bacharel em 

direito, na Orden dos Advogados do Brasil; . 

CONSlDERAliDO a solicitação feita pelo 

respectivo ConseJ..:b.o Seccional, .DO Proc. nQ 55~556,')) \). 

RBSOLVE:------ .... _.... 

~t. lQ - O § 52 do art. 620 da Cons~ 

lidação das l{orEE..s da Corregedoria Geral da Justiça 

passa a ter a se~~inte redação: 

-.. ~ 5º - O disposto neste artigo nao 



PODER JUDICIP~RIO 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 
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.. 
sc aplica às requisições judiciais, nem as certidões 

para fim eleitoral, posse em cargo público; inscrição 

em concurso público, inscrição ná Ordem dos Advogados 

do Brasil, quando a informação será completa". 

= .Art. 22 - Este Provimen.to entra em v~ 

gor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário• 

.,)' 

Püblique-se. Registre-se e Cumpra~se. 

são Paulo, 27 de junho de 1980 

r :, 
.~~~~ 

Desembargador ADRIANO tfuJm.r 
Corregedor Geral da Jus~ça. 
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