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PROVIMENTO Nt 14/88 

Acrescenbt Su~ ao Capítulo IV dos Nol'lD.U de 
Serviço. 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG. nQ 66.705/83, 
resolve: 

Art. 1'1 - Acrescentar a Subseção IV ao Capítulo IV, das Nor
nçmas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento 

5/81), nos seguintes termos: 

"Subseção IV - Do processamento de execuções fis
cais em geral". 

"84 - As intimações da exeqüente a respeito de man
dados de segurança impetrados contra atos judiciais no 
processo de execução fiscal, serão realizadas pelo JuÍZo 
impetrado por mandado, que conterá cópia da impetração 
comunicada pelo Tribunal com a requisição de infor
mações." 

Art. 29 Este Provimento entrará em vigor na data de· sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 07 de julho de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N9 15/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do ~tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o que dispõe o Decreto Federal n" 88.092, de 09 de 
fevereiro de 1983, publicado no Diário Oficial da União, em data de 
10 de fevereiro de 1983; 

Considerando, ainda, os termos da representação formulada pela 
ELETROPAULO - Eletricidade de São Paulo S/A.; 

Resolve, em caráter excepcional. 

Art. 1Q - Autorizar os Cartórios de Registro de Imóveis do Esta
do de São Paulo a promoverem, diretamente em nome da ...•.•••. 
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ELErROPAULO - Eletricidade de São Paulo S/A., os registros, e 
atos cOlTelatos, dos imóveis e direitos reais adquiridos pela escritura 
de 11 de maio de 1982, lavrada no 21Q Tabelionato de Notas desta 
Capital, às fls. 120, do Livro 1.141. 

Art. 2'1 - Para as providências assim autorizadas, bastará a 
apresentação da referida escritura e dos títulos de cada imóvel ou 
direito real cujo registro se tenha em vista efetuar, assim como de 
certidões, plantas, desenhos, croquis, memoriais descritivos ou quais
quer outros documentos que possam facilitar os atos cartorários des
tinados às matriculas, registros e averbações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 13 de julho de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

DEGE 1 

PROVIMENTO N' 16/83 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da' 
Justiça do Estado de São Pm.llo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o que ficou decidido no Processo CG. n? 59.772/81, 
e no Conflito de Competência n'? 2.220-0, da Colenda Câmara Especia] 
do E. Tribunal de Justiça; 

Considerando, ainda, a necessidade de adaptação da redação de 
vários itens do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça, visando a melhor adequá-las à prática cartorária, 
resolve: 

Art. 1') - Acrescentar ao item 47, da Subseção IlI, Seção lI, do 
Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Jus
tiça (Provimento nO 5/81), o subitem 47.3, com a seguinte redação: 

"47.3 - Os pedidos de retificação de registro imobi
liário e de registro civil, onde não houver Juízo especiali
zado, serão distribuídos às Varas ou Juizos Cíveis, proces
sando-se pelos respectivos Ofício de Justiça (Processo CG. 
n9 59.772/81; Conflito de Competência n" 2.220-0, T.J.S.P.)." 

Art. 2'! - Alterar a redação do item 7, da Subseção I, Seção n, 
do Capítulo VII, das Normas de Serviço de Corregedoria Geral da 
Justiça (Provimento nQ 5/81), que passa a ser a seguinte: 
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"7. - Os 

Art. 39 

Justiça 
forma seguinte: 

- Alterar a 
n, do Capítulo VII, das 

(Provimento nq 

"14. - Os 
gatoriamente 
com índices 

abrangid1 
2 - feitos 

inclusive 

3 - feitos 

4 - feitos 

5 - feitos 

8 - feitos em 1 
e entidadl 
rés, ass~ 
cias, cono 

9 - feitos criJ 

10 - feitos tral 
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" COHegedoria Garal da Justiça 
.... 

~,SEÇAO XXIII ' 

, EXPEDIENTE 

, " .:.. i' 

DEGE 1 '; -" . . ; " I'; Pí10VIMENT~ !:!!'lUll"', 
..,' " o.' DESSI'ffiARGAOOR BIlUNO AFFONSO DE AJlDnt, 

( , ', Carregador Geral da Justiç. do Botado 
.. -, de são Paulo, no uso de suas atr1bui~Õ!a 

. legaia e, ' ' \ 
, ' , " CONSIDEIU,tlDOo q~~ diopõe o 'Decreto Federal na 

88.092" de 09 d3 · fevereiro de 1983, publicada no Diário 

Oficial da ,tJnião; , em d.ta ' de 10 de fdvardiro de 1983;  \ 

CONSIDERANDO, ainda, 08 termos da representação

formul.da pala EL:t;"ROP~trLO - !U"tricid.de da são Paulo 


, S/A; • ' , 

RESOLVE, em c&r~tar excepciooal. 
, Artigo 10 ~ Autorizar os Cartórios de Registro 'de 


Imóveis do Estado da são P~ulo a promoverem, diretamen

te em nOiD& da ELETROPAULO - Eletricid.de às são Paulo 


. 8/A., Oa rogiB~r09, P , atos correl.tos, doa iobveio e di 
. raitos 'reaia edquiri:1oa pela escritura d. 11 de maio de 

'l982, lavrada no 21Q Tabelionato dd Notas de9t~ Capita~ 

aa !ls. 120, 'do Livro 1.141. ' : ' 


,:' ~tigo"2Q - ' Par~ s~ provid6ncias 8831", autorizad.s, 

bostsra 8 aprás.ntaçao da rererida eacrttu~a 8 doa titu 


,los do cads i~óval Ou d~reito real cujo re5isoro ~e tI 

nha em vista a,tatuar,' ~9l3im calDo da cartld06S, pl a ntss, 

deoenhon, croquis, mamoriula descritivo9 Ou quaiaque~ 

outros documantoy que poaoo.. , focllj ter, ' 06 atos caI'toI'á 

ri09 deatinaJ08 89 L!latr1culss, registros e sv.rbaçõ~s 
pertinentes. 


L 
, pUbiique-se. negi9t~e-8e e Cumpra~3 •• 

São , Poul0\ l~ de julho de 1993. 
(a) Desemborgador BRUNO AFFON'SO DE WDRt J 

. ' ' COR,H,EGEDOR GERAL DA JUSTIÇA " 

(16, 19 e 20/07183) 
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