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Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE I
! Q ! ! ! ! .I! !!l lf)/l!> 

o CORREGEDOR G~ DA JU6'1'IçA,D~m
BÁRGADOR ~IABO HABREI, usando ei. sua. atribuições e 
considerando a necessidade de ~tribuir a respon.abili
dade pelos serviços d. pessoal de Cartórios não ~ 
lizados da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça,e. t~ 
ce da ~pressão da figura do Jui. ~uxiliar, 

!!'!Ql!!.I. 

Arti80 112 - Delegar competência ao Diretor do Depart,!. 
mento da Corregedoria Gerl\l da Ju.tiQa (DEGE) ,para, em 
relação ~o ~ssoal d08 Cartóri08 não orieializadosa 

I - Conceder ~ expedira 

a) cédula funoional I 
b) certidõe8 para fina ' de" ooncorrência pública; 
e) 'certidões destinadall ;. ' inscrição no lJJ1SPEi 

d) certidões, e. breTe relatório, de Tida, tunciohal. 

II-~I 

a) sobre remessa d. expediente a Juize. de ,Direito, o~ 
tros Órgã08 ~ ou Depart~ento•• ' 

>' 

, III - A.sinara 

a) certidões em serall 

b) comunicações aos Jui.e. de Direito sobré atos aJlro~ 
'ftdoe. 

Artigo 2Q - Delegar ca.petência ao Diretor de DiT1são 
" do DIDE-l., para, .. relação ao pessoal dos 'Cartórios 

não oticializado's. 

I-~a' 


a) 80bre, ~ntormações provenient.. d. aquisições , dê ia! 

- Teh rurais I 

b) sobre pe~ido. de intor.ação referente. a deTOlução e 
cumpriaento de carta. preoatórias. 

l, 	 II- EncSJl1inhara 

a) pedido de certidões 4. na.eimento, casaménto e óbit~ 
ou solicitá-las I 
'b) à Contabilidade ,as ~rtarias de tabelas de condução 
de Oriciais de Justi~a baixadas pelos Juizes de Direito 
das Comarcas do interior. 

111 :- Assinara 

a) oficios encaminhando materiais sol,icitados pelos Jui 
zes de Dir,eito. 

" Artigo ,Q - Delegar comPetênoia ao -Diretor de Di.visão 
do DEGE-2., para, em relação ao pessoal de Cartóriosnão 
orioiali..dosl 

I - ' AproTar!. arquivara 

a) escala d. t'ria81 
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b) licença para tratamento de saúde, com pare~er _faTori 
vel do Departamento Médico . d~ Serviço Civil do Estado, 
c) licença"para tratar de interesses particulares, não 
havendo manifestação em contrário; 

d) frequência de pessóal das serventias; 

e) licença-prêmio. 


rr - ~t 


a) sobre publicação de falecimento, gala e apostila de 

nome; 

b) sobre remessa de expe~iente a Juizes de Direito, o~ 


tros órgãos ou Departamentos; 

c) sobre anotações e arquivamento de elogios. 


IIr-~: 

a) odcios dirigidos ao pessoal das serventias; 

b) odcios encaminh~do materiais solicitados pelos Ju!, 


ns de Direito; 

c) ~postilas decorrentes de homologações de habilitàçõ. 

de escreventes. 


Artigo 4Q - Não se incluem entre os atos ,especificados 
. nos artigos anteriores, os que venham a exigir decisões 

sobre documentação incompleta, incidentes e pedidos ' de 

reconsidera~ão. 

"Regi~tre-se. Publique-se. Cumpra-ee. 

são Faulo, 11 de Fevereiro de 1980. 
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