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PODER JUDICIÂRIO 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

P;:QVIMENTO NQ 15/80 

Altera o quadro de classes para distribuição 

de feitos às Varas Cíveis e revoga o Prov! 
; 

mento nQ 2/77. 

" 

o DESEl'lBARGADOR ADRIANO MARREY, CO!!, 

REGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE slO PAULO, no 

uso de suas atribuições e tendo em vista o decidido 

no Processo C.G. nQ 55.051/80, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Passa a ser o seguinte o 

quadro discriminatório de classes, para distribuição 

de feitos de competênCia das Varas Cíveis, previsto 

na Subseção I do art. 434 da Consolidação de Normas 

da Corregedoria C~ral da Justiça: 

Subseção I 

FEITOS DA CCf~ET~NCIA DAS VARAS CíVEIS 

1. 	Execuções (em geral) 

2. 	Execuções de títulos extrajudiciais 
(art. 585 do CPC) 

3. 	Ações su=aríssimas (art.275 do CPC) 
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-. 	 , ..4. 	Ações (em geral)o=;::::..nar~as 

5. 	Ações orcinárias de despejo 

6. 	Ações de despejo por falta de pag~ 

mento 
7. 	Ações re~ovatórias de contrato de 

locação 

8. 	Ações de divisão e de demarcação 

9. 	Ações de depósito 

10. 	Ações de prestação de contas 

11. 	Ações de anulação e substituição de , 
t~tulos ao portador 

12. 	Ações de dissolução e liquidação de 
sociedades 

13. 	Ações co~signatórias (em geral) 

14. 	Ações consignatórias de aluguel 

15. 	Ações possessórias (em geral) 

16. 	Ações de busca e apreensão - rese~ 

va de dodnio 

17. 	Ações de busca e apreensao - - ali,!!. 
nação fiduciária 

18. 	Ações de nunciação de obra nova 

19. 	Falências 

20. 	Concordatas 

21. 	Verificação de contas (Decreto-lei 
na 7.661/45) 

22. 	Liquidações extrajudiciais (Lei na 
6.024/74) - Inquéritos e outros fei 
tos decorrentes 

23. 	Ações de declaração de insolvência 
civil (arts. 748 a 786 do CPC) 

24. 	Alienações judiciais (arts. 1.113 a 
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(arts. :.:13 a 1.119 do CPC) 

25. 	1'1edidas cê.ute1ares (arts. 813 a 689 
do CPC) 

26. 	Sustações de protesto 

27. 	Precatóri.ê.s 

28. 	Assistênc~a judiciária 

29. 	1'1andados c.e segurança 

30. 	Ações pcp~ares 

·31. Outros fe~tos, não especificados 

á=t. 22 - Fica revogado o Provime~ 

to n2 2/77. 

?~blique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

~o 	Paulo, 09 de junho de 1980 

~v:~tÃ .• 
~sembargador ADRIANO MARR&~ 
Corregedor Geral da Ju~al 

! 
Ft1blicado no ç: UI·"" ,'. UiO .1 UtitlÇe.» 
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