
Corregedoria Geral da Justiça 

PROVIMENTO N° 01/2002 

Altera a redação do item 18 (do qual suprime a alínea "f' e o subitem 18.2) e do subitem 
18.1, do Capitulo I, e do item 32 (do qual suprime o classificador para arquivamento de 
documentos relativos à vida funcional de servidores), do Capitulo li, todos do Tomo I, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O DESEMBARGADOR LUIZ ELIAS T ÃMBARA. CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, 
no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos do Protocolado CG nO 46.412/2000; 

R E S O L V E: 

Artigo 10 
- Ficam suprimidos do item 18, do Capítulo I, Tomo I, das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, a alinea f e o subitem 18.2, passando o subitem 18.1 a ter a 
seguinte redação: 

18.1. Também deverá a Seção ou Diretoria de Administração Geral do Fórum manter duas 
fichas individuais para cada funcionário da Comarca, facultada a utilização de sistema 
informatizado para tanto, uma para controle de freqüência e outra para a transcrição 
resumida de todas as ocorrências pertinentes à vida funcional, arquivando-se os 
respectivos documentos, após conferência, em arquivo geral, sem prejuizo do disposto no 
subitem 42.1, do Capítulo 11. 

Parágrafo único - As fichas individuais referidas no subitem 18.1, do Capítulo I, Tomo I, 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, devem observar os modelos 
constantes dos anexos I e 11 deste provimento. 

Artigo 20 - O item 32, do Capítulo li, Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça, passa a ter a seguinte redação: 

32. - Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores: 

a) para atos normativos e decisões do Conselho Superior da Magistratura; 

b) para atos normativos e decisões da Corregedoria Geral da Justiça; 

c) para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente; 

d) para cópias de oficios expedidos; 

e) para oficios recebidos; 

f) para GRD - guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça; 

g) para guarda da "Folha do Diário Oficial" correspondente à publicação das intimações do 
respectivo ofício de justiça. 

Artigo 30 
- Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 
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