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PROVIMENTO N9 16/81 

Ementa: Acresce sub-item ao item 33 do Capítulo V da 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n9 53.759/79 e 
teor do v. Acórdão nf,> 79.970, de 26-05-1981, do Egrégio Tribunal Re
gional Eleitoral de São Paulo, 

Resolve: 

Arti.go Onico - Ao item 33 do Capítulo V, Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, aprovadas pelo Provimento C.G. n' 
05/81, fica acrescido o seguinte sub-item: 

"33.1 - Caberá ainda ao escrivão, para efeito de suspensão. dos 
direitos políticos e de conseqüente cancelamento da inscrição eleitoral, 
quando expressamente determinados na sentença transitada em julgado, 
ou enquanto perdurar o encarceramento do condenado, proceder as de
vidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 149. § 2'1, 
1etra "CU, da Constituição Federal)". 

Publique-se. Registre-se. CUmpra-se. 

São Paulo, 29 de junho de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 

PROVIMENTO N9 17/81 

Dá nova redação aos itens 96, 126, 127, 128, 129 e 130; 
revoga os itens 131 a 134 e renumera os itens 135, 136. 
137, 138, 139 e 140 para, respectivamente, 131, 132, 133, 134, 
135 e 136, todos do Capítulo XVII. das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
.Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que no sistema da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro 
de 1971, os registros dos atos modificadores dos assentos lavrados 
nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturáis são feitos sob 
.a forma de averbação (art. 29, § 19), quando, então, passam a produzir 
efeitos em relação a terceiros (art. 100, § 19); 
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Em;nt.r Aoreac~ subltelll ao item" do Cap{tul~' V 
. , .. ,.. ·,.. daa~"ol'lllaa de SaJ!Yiço- d&.Corregedorla. Caral., 

. . ~ da-. Justiça. . .. 

O DES!l'!BARGADOR BRUNO 'AFFONSO DE ANDat. CORREGEDOlk' 
GERAL. DA JUSTIÇA. no uso da aU&a. atribuiçoa. a, , ' :.__ 

o CONSlDÉlUllOO' o' que:~icOll iJC1dt40 DO ~...o . r;:G:: 
. n l 5-'.579/80 • teo;.do v. Aco",ao nl 79.970. . da· 
'26.05.1981, do--EgreSio Tribunal RaS1OM]. El.eitorel .. ,d8. : 
·sio. P:~o;:o~ ~~;. ~;;' .~l,! ": ~ .. : .",~:::~ ': ~_': .:~ .:,·:·.iji.f~" 

, . À11s;"nlé~'- AoitetÍ '3 dQ~p{~i~ y' di. Ho'l'\~~-a -. 
da Sa" ço ãa""Cõ'rresadoria Garal da Justiça, aprcrrad.S:·. 
pelo ProYiIlBntO"C.G•.na o05/Bl~ ~ica acreacido .0 .. segui!)._
te aub1t_, 'o": '- . ' . ". 

"33.1:-~Caberá ~l~a ao asC;r1Vã~~ ;ara afaito' d~' 
'. 	auspansao do. direitos~011tleo8 e da eonsequwnta'

eanealBlllento da inscr1çao eleitoral, quando eJG)re,! o· 
aamanta datarminados na aantança transitada em jul. I 
gado. ou anquanj:o perdurar o ftlearrpanto do eonda- I 

.nado. procedar a. drrid•• ea.unicaçoa. ao TritAlnal I./ 
Raa1~·E1a1.tonl (art. 1"9. § 21. letra "c·, da: 
Con.Utlai.... Fedal'lll)" • _' -_ __ ,_ .~. ", • ,',.,..: ~j

, l'1!bÍ..1qu_ •• Rag1lltre-••• Cuapr.a-aa.. . -, > ..::~ . 

Sao Paulo. 29· d~ de 198~l o ' . 

. DA' JU1;1~':~0;_-~'-~'~ D~ ,Alto. .__ .:_~~~~ _~~:.: __ 
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