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214. - Antes de averbada a construção e registrada a instituição 
do condonúnio, será irregular a abertura de matriculas para o regis
tro de atos relativos a futuras unidades autônomas (C.S.M. - Apela
ções n.OO 286.693, de 17-12-79; 1.176-0, de 28-6-82; 2.145-0, de 4-4-83 
e 1.846-0, de 19-4-83). 

D.O., 31-5-83 

PROVIMENTO N9 3/83 

Dá nova redação ao item 136 do Capítulo XVII 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 C.G. n9 64.056-82, 
resolve: 

Art. 1'1 - O item 136 do Capitulo XVII das Normas de Serviço 
(Provimento 17/81), passa a ter a seguinte redação: 

"136. - Na averbação far-se-á a indicação do nome do 
Juiz signatário do mandado, da Vara em que foi proferida 
a sentença, a data desta, a sua conclusão e o fato de seu 
trânsito em julgado, bem como o nome que a mulher pas
sou a adotar.:. 

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

São Paulo, 16 de fevereiro de 1983. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

PROVIMENTO N' 08/83 

Dá nova redação ao item 66 do Capitulo In das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG no;> 66.738/83, 
resolve: 

68 BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO .. 

Art. 19 - Dar nova 
mas de Serviço da 
n9 5/81), que passa a 
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dção Art. 19 - Dar nova redação ao item 66 do Capítulo m das Nor
egis mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG 
pela- n<l 5/81), que passa a ter a seguinte redação: 
4-83 

"66. - As cartas precatórias e de ordem deverão ser 
confeccionadas em três vias, para que as cópias de contra

-5-83 -fé quando de seu cumprimento no juízo deprecado ou orde
nado (D. 14.1 TI6, de 5-2-80, tabela V, nota 5"); e, para 
eventual retirada nestes, conterão os nomes dos advogados 
do requerente ou interessado no ato deprecado." 

Art. 29 Este Provimento entrará em vigor na data de suadas 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 23 de maio de 1983.ü da 
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\: ... '::via!l, para qua a. eópi.. da contr.-f." 
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5.! - .vog.da eullscri tal' .da inicial e. houver; ., 
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