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O Desembargador Bruno 
Justiça do Estado de São Pawu,. 

Considerando a necessidade 
Corregedoria Geral da Justiça o 
obediência ao disposto no artirtt 
n9 5/81), e tendo em vista o 
resolve: 

Art. 1Q - O Capítulo IV 
Geral da Justiça fica acrescido 

"59. - As contai 
São Paulo serão 
determinação judlClaJ., 

lores em Obrigações 
acordo com o modelo. 

"60. - Quando 
montante de ('\h..;O'.. ,..... 

remessa ao 

"61. - As questtl 
assim elaboradas 
por caso, após a 

"62. - O 2'1 
todos os Cartórios 
Associação dos Adv~ 
por esses Cartórios 
que for necessãrio 
veis do Tesouro 

"63. - Nas 
rior, os respectivos 
ma forma no tocante1 
nentes". 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS 
DA JUS'rICA DO ESTADO DE BAO 

PROVIMENTO N9 18/88 

Altera a redagã.o dos itens 158.1, letra "1f' e 206 e revo
ga, o subitem 205.1, todos do Capítulo XX das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da J~ 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o advento do Decreto-Iei n9 2.038, de 29 de junho 
de 1983, que deu nova redação a dispositivos do Decreto-lei n9 1.958, 
de 9 de setembro de 1982, resolve: 

Art. 19 - Alterar a redação do item 158.1, letra "g", do Capi
tulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 
que passa a ser a seguinte: 

"158.1 - ........................................ . 


g - documento comprobatório de inexistência de débi
to para com a Previdência Social, relativamente à obra". 

Art. 29 - Revogar o subitem 205.1, do Capítulo XX, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 39 - Alterar a redacão do item 206, do Capitulo XX, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que passa a ser 
o seguinte: 

"206 - O incorporador, particular, construtor ou em
presa de comercialização de imóveis, não vinculados à Pre
vidência Social, deverão apresentar, apenas em relação ao 
imóvel, o documento de inexistência de débito concernente 
aos responsãveis pela execução das obras, por ocasião da 
averbação da construção do prédio ou unidade imobiliãria 
(D.L. 1.958, de 9-9-82, art. 29, n e § 2'1, com a redação do 
D.L. 2.038, de 29-6-83, art. 1'1)". 

Art. 49 - Este provimento entrarA em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrArio. 

São Paulo, 9 de agosto de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 
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Altera a redação C:os iteil3 !.58.1,let.ra 
"g'" e 206 e re\lO;}3 c su~i~em 2::;5 .. :', ti! 
dos do Capitulo xx da:s ,'í:::=:':3!1 de Serlti 
ço da Corregedoria Geral da Justiça. 

• O D[SWa~RCAOOR a.'l(JllCl AffCt!S0 or AIOO";:, Corregedar 
Geral da JustIça do Estado de Sao Paclo. no uso ce SU3s 
atrIbuições le~3isJ 

CONSWERANDO o aó"ento do Dec~,,~,,-iei- n~ 2.0}8, de 
29 de junho de 19i1), <lua deu nova redação a dispo"itivos 
do Oecreto-lai nQ 1.958, de $' de s .. te",oro c!a 1962, 

.11 E SOL \I E: 

, Art. 10 -'Alterar a" redação do it"", 15il.L, !et:1> 
"'gtt t do ·Cap! tula. XX" di5!~ ti\lr:::as da Serviço da Correçedil 
ria Ceral da Justiça, qU& pa5$8 'a ser.a s8'9l1ints.: 

"158.1 - :: •••••••• : ••• _••••••,•••••.•• ,~ ••• " ••••••••. 
9 - documento COGJilrobstori.J l.. S 1.1e)Cistinéi3 d9 t.;ÕL 

t~ para c.;m a ç..~('Jidência ~:lc.ial1 relativallfoe~ta à- o~ral':-

Art. 20 -'Rsvo;ar o sutJlt.e," 205.1; ::lo C,,;:ítulo XX, 

dás IJormas' ôe'Ser'llço da Corregedoria Ce~al't:a J"sti;a. 


A"rt .. )g - "Alterar"a redação- do item 20:5," do Capítulo 
X;(, das ;,sar,'7las'de SerJlço.da Correçet!oria Ge:31 dq ';ustl 
ça, que passa a ser o segul~ta: 

11206 -'O' i~co:paraCory part1.culaI'~ constrQto.c ou ~!!! 
presa ô~ comercialização ês l.~óveist ~aQ vi~culados ~ 
Previtlência Social".. deveL'!itO- aj:trl3:senta=, apêna50, -;i.l. i'5.:.~ 
ção ao imóvel, o' doc~",anto d9 il1axis~';:lcia· d.e"dao~tc CGn 
.cernen-ta ~QS re.p0!JaaIJeis pela e~ecuçaQ ga:a COt'"C!s,. tlar 
-;)~casii5'o dil a'Jerbaçaa· d'l C"''')ns,:ru";ao cc. pre~:..~ ~u.:.:.;~!.,j2.dF.li 

imotJiliária'(O.l .. 1.93e, ~.9.a2, ·3r:: .. 2 ri " "IL e'i 22, I:cm 

a redaçíio co'O.L •.'2.0J3, 29.S.63, art. l~}~. ' 


, Art. 4;;; ·-.Est·e.. pr~vlrnento ent~a::i eT" trigo!' na~ d~t~ . 
de ~ua pu~licaçio, revogada. as dispcsiçoes e~ ccntrarlo • 

•são Paula,. 9 de,Agosto de 1963. 

(al 	DESEMBARCAOCtR' BFiUNO AFfONS(T DE MIORl 
CORf<EG(OOR GCi!i<L 0" Jl.'SnçJl, 

http:u.:.:.;~!.,j2.dF.li
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