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PROVIMENTO N'! 33/81 

Revoga o item 104, 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 o que ficou decidido no Processo eG. n! 49.779/78; 

DETERMINA: 

Art. 19 -- Fica revogado o item 104, do Capítulo XVII das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

Art. 2'·' - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

São Paulo, 22 de dezembro de 1981. 
Desembargador Bruno Affonso de André Corregedor Geral da 

Justiça 
D.O.J., de 24-12-81. 

PROVIMENTO N'! 1/82 

Institui as "Normas do Pessoal das Serventias não 
OficiaJ.izadas" e dá outras providências. 

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

Considerando que a antiga Consolidação de Normas da Correge
doria Geral da Justiça (CNCGJ) foi substituída em parte pelas "Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça" (NSCGJ), restan
do em vigor os preceitos ali contidos, relativos ao pessoal das ser
ventias não oficializadas do Estado; 

Considerando a necessidade de proceder-se à revisão de tais pre
ceitos, adequando-os às necessidades atuais, tanto dos servidores 
quanto das serventias de justiça e cartórios não oficializados; 

Considerando que a praticidade e segurança do sistema adotado 
com as "Normas de Serviço" demonstra a conveniência de agrupar-se 
a matéria em um só diploma normativo, propiciando a sua atualiza
ção periódica. 

Considerando, finalmente, propícia a oportunidade não só para 
a consolidação das regras vigentes, mas também ao complemento de 
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