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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 cartórios do Distribuidor terão, além dos 
comuns e obrigatórios a todas as serventias, livros e fichas 
para autenticação de livros comerciais, ficando facultada 
a sua formação pelo sistema de arquivamento das cópias 
das relações referidas no item 58.3, da Seção ru, deste 
Capítulo." 

Art. 39 - Alterar a redação do item 14, da Subseção I, Seção 
11, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corredoria Geral da 
Justiça (Provimento nQ 5/81) e acrescentar-lhe o subitem 14.1, na 
forma seguinte: 

n
"14. - Os livros específicos do Distribuidor serão obri

Qgatoriamente escriturados em folhas soltas (modelo 6), 
com índices correspondentes. 

14.1 - Esses livros deverão ser organizados por gru
pos, assim discriminados e numerados: 

1 Feitos de natureza civil e comercial, 
abrangidos pelos grupos seguintes; 

em geral, não 

2 feitos relativos ao estado 
inclusive alimentos; 

e capacidade das pessoas, 

3 feitos relativos à sucessão e fundações; 
4 - feitos relativos a registros públicos; 
5 - feitos relativos a acidentes do trabalho; 

6 - feitos em que a Fazenda Federal, suas autarquias e 
empresas públicas participem como autoras, rés, 
assistentes ou opoentes, com exceção de falências, 
concordatas, declarações de insolvência civil e aci
dentes do trabalho; 

7 - feitos em que a Fazenda Estadual, suas autarquias 
entidades paraestatais participem como autoras, rés, 
assistentes ou opoentes, com exceção de falências, 
concordatas e declarações de insolvência civil; 

8 - feitos em que a Fazenda Municipal, suas autarquias 
e entidades paraestatais participem como autoras, 
rés, assistentes ou opoentes, com exceção de falên
cias, concordatas e declarações de insolvência civil; 

9 feitos criminais; 

10 feitos trabalhistas." 
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Art. 49 - Alterar a redação do item 26, da Subseção IH, Seção 
lI, do Capítulo VII, das Normas de S'i:!rviço da Corregedoria Geral da 
Justiça (Provimento n9 5/81), que passa a ser a seguinte: 

"26. - O número de controle serâ o do respectivo gru
po (exemplo; L (livro) 1, G (Grupo) 1; L 1, G 2; L 1, 
G 3; L 2, G 1; L 2, G 2: L 2, G 3, etc.)." 

Art. 59 - Alterar a redação do item 27, da Subseção I, Seção 
II, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça (Provimento n<l 5/81) e acrescentar-lhe os subitens 27.1 e 
27.2, na forma seguinte: 

"27. - Cada folha corresponderâ a uma classe e serâ 
escriturada, com os lançamentos pertinentes, inclusive o res
pectivo número de ordem, por ocasião da primeira distri
buição de feitos pertencentes à classe. 

27.1 - As subseqüentes distribuições de feitos da mes
ma classe continuarão a ser efetuadas na folha assim ini
ciada, até o seu eventual preenchimento. 

27.2 - As folhas serão previamente rubricadas pelo 
Juiz Corregedor Permanente." 

Art. 6° - Alterar a redação do item 28, da Subseção I, Seção 
H, do Capítulo VH, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça e suprimir o atual subitem 28.1, na forma seguinte: 

"28. - Cada folha conterâ a indicação do: 

a) nome da comarca; 
b) número da classe de distribuição e identificação 

da natureza do feito, de acordo com o quadro dis
criminatório dos grupos e classes de distribuição." 

Art. 7° - Alterar a redação do item 31, da Subseção I, Seção 
lI, do Capítulo VH, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça (Provimento n9 5/81) e acrescentar-lhe os subitens 31.1 e 
31.2, na forma seguinte: 

"31. - Cimpletando-se 200 (duzentas) folhas de um 
mesmo grupo, providenciar-se-ão sua numeração em ordem 
crescente (1 a 200) e encadernação, mesmo que não tenham 
sido abertas algumas classes ou que outras estejam sem o 
preenchimento total. 

31.1 - Nessa última hipótese, as folhas ainda incom
pletas terão seus espaços em branco inutilizados. 
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31.2 - Nos indices, que serão elaborados por livros ou 
fichas, far-se-â remissão aos números do livro, do grupo 
e das folhas (exemplo: L 1, G 9, F. 86).u 

Art. 89 - Nos cartórios de Distribuição em que jâ houver grupos 
completos, deverão ser providenciadas a numeração das respectivas 
folhas e a encadernação dos livros assim formados, nos termos das 
alterações ora implantadas, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 99 - Este Provimento entrarâ em vigor no dia 19 de agosto 
de 1983, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 11 de julho de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N9 17/83 

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

Atendendo a uma solicitação do Senhor Delegado Geral de PoU
cla, com vistas ao aprimoramento dos serviços policiais, conforme 
Processo CG. nl! 67.180/83, resolve: 

Art. lI! - Sempre que decretada a nulidade de prisões em fla
grante, os magistrados deverão oficiar ao Senhor Delegado Geral de 
PoUcia, remetendo-lhe uma cópia da decisão, acompanhada de cópia 
do auto de flagrante. 

§ 1q - Caberâ aos Senhores Escrivães, no inicio de cada quinze.. 
na, preparar o respectivo expediente, providenciar entrega e fazer as 
devidas anotações. 

§ 29 - Os oficios deverão ser assinados pelos próprios magis
trados. 

Art. 29 - Ec!Ite Provimento entrarâ em vigor a partir do próxi
mo mês de agosto. 

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

São Paulo, 14 de julho de 1983. 

Des. Bruno Affonso de .André - Corregedor Geral da Justiça 
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