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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.o 25/2001 

Altera a redação dos itens 27, do Capítulo IV, e 11-8 e 

12, do Capitulo VII, todos das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, e acrescenta o 

subitem 12.1 ao item 12já referido. 

o DESEMBARGADOR Luis DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, no uso de suas atribuições 

legais. 

CONSIDERANDO o que foi decidido nos autos do 

Processo CG n. 2.294/98, 

R E S O L V E: 

Artigo 10 
• Os itens 27, do Capitulo IV, e 11-8 e 12, 

do Capftulo VII, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 

Justiça passam a ter as seguintes novas redações: /4. 
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"27, Requerimento de alvará formulado por 

inventariante, herdeiro ou sucessor, relativo a processo de 

inventário ou arrolamento, findo ou não, será juntado ou 

apensado aos autos respectivos independentemente de 

distribuição; quando formulado por terceiro, será distribuído 

por dependência, registrado, autuado e processado em 

apenso." 

"11-8. A distribuição de inventãrios, arrolamentos 

e alvarás autônomos (art. 1.037 do CPC) será feita livremente às 

Varas competentes do Foro do domicílio do autor da herança, 

ou da situação dos bens, ou do lugar em que ocorreu o óbito 

(art. 96 do CPC)," 

"12, Em todos Foros e Comarcas, requerimento de 

alvará formulado por inventariante, herdeiro ou sucessor, 

relativo a processo de inventário ou arrolamento, findo ou não, 

será juntado ou apensado aos autos respectivos 

independentemente de distribuição; quando formulado por 

terceiro, será distribuído por dependência, registrado, autuado 

e processado em apenso; se de pedido autônomo se tratar (art, 

1.037 do CPC), far-se-á a distribuição livre." 

Artigo 2° - Fica acrescido o subitem 12.1 ao item 12 

do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 

Justiça, com a seguinte redação: 
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"12.1. Deverá ser recusada a distribuição (livre ou 

por dependência) de requerimento de alvará formulado por 

inventariante, herdeiro ou sucessor fora da hipótese do artigo 

1.037 do CPC (alvará autônomo) e, caso feita por equívoco, 

deverá ser cancelada. Em qualquer hipótese, havendo 

distribuição de requerimento de alvará não autônomo, deverá 

ser dirigida ao Juízo pelo qual tramita ou tramitou o inventário 

ou arrolamento de bens do mesmo autor da herança, realizando 

o Ofício de Distribuição, para tanto, pesquisa relativa aos 

últimos 15 (quinze) anos e certificando a respeito de tal 

ocorrência... 

Artigo 3° - Este Provimento entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

Registre-se e pUblique-se . .I- J 


São Paulo, Jo/ de ~ ti rf/AHJI. 


Luís DE MACEDO 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 


