
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 

PROVIMENTOS 


06.08.2003 


PROVIMENTO N.o 1512003 

O DESEMBARGADOR LUIZ T ÂMBARA, CORREGEDOR GERAL DA 
JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o decidido no Protocolado CG n° 17.710/2003; 

R E S O L V E: 

Artigo 10 
- Ficam acrescidos o subitem 185.1, à Seção VIII, do Capítulo 11; o 

item 14-A, e subitens 14-A.1, 14-A.2, 14-A.3 e 14-A.4, à Seção I, do Capítulo 
VII; bem como modificada a redação do item 32, da Seção I, do Capítulo VII, 
todos do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, na 
forma seguinte: 

"Capítulo " 

(...) 

185.1. Ocorrendo, por qualquer motivo, erro do Distribuidor na execução do 
quanto determinado neste item, procederá aquele ao cancelamento da 
redistribuição para que nova possa, então, se realizar. 

(...) 

Capítulo VII 

(... ) 

14-A. Ocorrendo elisão da falência, após certificar a preclusão ou trãnsito em 
julgado da decisão pertinente, deverá o cartório comunicá-Ia ao Distribuidor. 

14-A.1. Havendo a comunicação comandada no item antecedente, não mais 
persistirá a prevenção do juízo universal falimentar. 

14-A.2. Interposto, entretanto, recurso contra a decisão declaratória da elisão, 
enquanto não for esse julgado, continuará preventa a Vara onde em trâmite o 
processo de falência para as ações a esse relacionadas. 

14-A.3. Os processos que tenham, por prevenção, sido distribuídos no período 
a que alude o subitem precedente, permanecerão naquela, estando vedada 
sua posterior redistribuição. 

14-A.4. Realizados pedidos de certidão referentes ao processo de falência cuja 
elisão tenha se operado, o Distribuidor fará constar daquelas tal ocorrência. 

32. Completando-se 300 (trezentas) folhas de um mesmo grupo, providenciar
se-ão sua numeração em ordem crescente (1 a 300) e encadernação, mesmo 
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preenchimento total". 

Artigo 20 
- Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, 


ficando revogadas as disposições em contrário. 


Publique-se. 


São Paulo, 31 de julho de 2003. 


(07, 11 e 13/08/03) 


