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TEXTO INTEGRAL 
 

PROVIMENTO 70/2020 
PROCESSO SEI: 2020-0637456 (2019-56756)
ASSUNTO:  INFORMAÇÃO
PETROPOLIS RCPN 01 DISTR 01 CIRC
 
 
PROVIMENTO CGJ Nº 70 /2020
 
Altera o caput do artigo 16 e exclui o parágrafo único, acrescenta o artigo 16-A e §§ 1º e 2º à Consolidação Normativa
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Bernardo Moreira Garcez
Neto, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XVIII, da Lei de Organização e Divisão
Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 6.956/2015);
 
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro desempenha a função de
planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais dos
Serviços Extrajudiciais, conforme dispõem os artigos 21 a 23 da LODJE e 1º da Consolidação Normativa Extrajudicial;
 
CONSIDERANDO que cabe a Corregedoria Geral da Justiça esclarecer, regulamentar e viabilizar a aplicação de
disposições legais, bem como consolidar normas atinentes a matéria de sua competência ou modificar a Consolidação
Normativa, com a finalidade de melhor adequar os atos e procedimentos concernentes aos Serviços Extrajudiciais;
 
CONSIDERANDO o decidido no processo SEI - nº 2020-0637456.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o caput do artigo 16 e excluir o parágrafo único, acrescentar o artigo 16-A e §§ 1º e 2º à Consolidação
Normativa - Parte Extrajudicial que passam a vigorar com as seguintes redações:
 
Art. 16. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistema de computação permanecerão nas dependências
do Serviço, salvo autorização prévia do Corregedor Geral da Justiça, devendo o Delegatário, Titular, Responsável pelo
Expediente ou Interventor sempre zelar por sua ordem, segurança e conservação, considerando se tais documentos
como parte do acervo do Serviço Extrajudicial. (Lei 6.015/73, art. 22 e Lei 8.935/94, art. 46).
 
Art. 16  A. Se houver necessidade de livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistema de computação serem
submetidos à perícia, o exame deverá ocorrer na própria sede do Serviço, em dia e hora previamente designados, com
ciência do Delegatário, Titular, Responsável pelo Expediente ou Interventor e apresentação de mandado do juízo que
a deferiu, devendo ficar arquivado no Serviço. (Lei 6.015/73, art. 23 e Lei 8.935/94, § único do art. 46).
 
§ 1º. A retirada desse acervo para a realização de perícia fora das dependências do Serviço dar-se-á por exceção
justificada e dependerá da prévia autorização do Corregedor Geral da Justiça. (Lei 6.015/73, art. 22 e 23 e Lei 8.935/94,
art. 46).
 
§ 2º. Ocorrendo fato impeditivo para a realização da perícia, como a hipótese de decisão judicial que determine a
saída de livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e sistema de comunicação sem prévia autorização do
Corregedor Geral da Justiça, o Delegatário, Titular, Responsável pelo Expediente ou Interventor deverá comunicar, por
meio de ofício, o magistrado que prolatou a decisão informando o motivo, fundamentadamente, que impede a
realização da perícia, bem como deverá comunicar imediatamente o fato a Corregedoria Geral da Justiça.
 
Art. 2º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2020.
 
Desembargador BERNARDO GARCEZ
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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*Republicado por ter saído com incorreções D.J.E.R.J de 17//09/2020, fls. 11/ 12.
 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.


