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DEGE 1 
P?OVIt".EllTO .liQ .llL§Q 

DISPOE :';OBRE A DIS:.2IBU1~O cíVEL NO 
roF.!;j~ CEN'.i'RAL, ATRi..V!s JJE PROOESSA _ 
1'~"TO LLt'TRONICO DE DAOO3. '. 

o DesernbarE;edor Adri ano l1arrey; Cor,regedor' (le

ral da J~"tiça, 


~onsiderando a neceBei~ade de 6d~quar 09 servi 
çoa da Distribuição 8 nova sistemática, atra.és de cOE

f ..~ ". 

putlldores; 
~" Considerando que a rapidez do novo sistewa per "'~: 

~iterestrir~ir O elenco de ações com ~istribuiçâo pre
ferancisl; 

R::';SOLVE 

~rt. lQ - As petições iniciais ~ cartas de 01"

de~, ?recatóriss ou robatórias ser80 distribuídas por

sorteio, nas respectivas c18sses~ conferme a natur&za 

do feito (Provi~ento n. 15/80). , 


Art. 2Q - Hea11zadoo sorteio, o feito aerá re

gistrado em livros especiais, um para cada classe

1 
eci 


tidoa pelo computador, em folhes aoltas, para os Cál"tõ 

r _oa Distribuidores. 

Par'grafo único - Cada livro cont~rá 200 (duzen 

tas) folhas. que serão encadernadas, numersdas e rubrl 

csdss pelo Juiz Corregedor da Distribuição. -


Art. 32 - O siEte~a de proceas~~nto d~ dadOS e 

mitirá o Livro de Reeistro dª8 Distribuições! para õ 

Serviço de Di3tribuição CfveX de I.A Instânc1s, dele 

constando o nú~ero de ordem do protocolo, a indicação 

da Vara para a qual a petição foi distribulda 0& a res

pectiva data. 

Art. 4Q - Terão preferê~cia, na ordem dos sor

teios. as petições relativaS a: 


'1:- pedidos'de concordata prev~ntiva; 

II - np.OirloR ~e sustaçeo de prot~ato; 


'In',:" ações de ma::"lado de segurança;

IV - a9ões ds nunciação de obra nova e possessó

rias co!:! pedl.do de l:lsndado liminar. , 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
são Pa.u.o,. 14,da ,.!love"'bro de 1.980. 
(a) IlES. A.D31 Ú;O li.miL;"'Y - COR.llliGEOOR GERAL DA. 


JUSTIÇA. 


(15. 18 e 19111/80). 

~~y. <tP 

• 
.. ~>"".~~~ .. '\:: ~ 

Ir 


