
PROVIMENTO eG. N° 01/2006 

Altera a redação do item 24, da Seção 11, do Capítulo 11, do Tomo I, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, ao qual acrescenta os subitens 24.2 e 
24.3. 

o Desembargador GILBERTO PASSOS DE FREITAS, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Protocolado CG n. 
38.736/2005 - DEGE 1.3, 

RESOLVE: 

Artigo 1° - O item 24, da Seção 11, do Capítulo li, do Tomo I, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça passa a ter a seguinte redação: 

"24. O livro Registro de Sentenças, nos Ofícios de Justiça informatizados com o 
sistema da PRODESP, será formado com as vias por este emitidas para tal fim, e 
que deverão ser assinadas pelo juiz que prolatou a sentença." 

Artigo 2° - Ficam acrescentados ao item 24, da Seção 11, do Capítulo li, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, os subitens 24.2 e 24.3, com as 
seguintes redações: 

"24.2. Quando não for possível colher a assinatura do juiz sentenciante, porque não 
se encontra exercendo suas funções na Comarca, Foro Regional ou Distrital por 
onde tramita o feito, a via destinada ao livro Registro de Sentenças deve ter as 
respectivas folhas autenticadas pelo Diretor do Ofício de Justiça que, valendo-se da 
fé pública, certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos 
autos." 

"24.3. Nos Ofícios de Justiça ainda não contemplados com o sistema informatizado 
da PRODESP, o livro Registro de Sentenças será formado com segunda via da 
sentença, assinada pelo juiz de direito, ou com a respectiva cópia reprográfica." 

Artigo 3° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em sentido contrário. 

São Paulo, 28 de março de 2006. 

GILBERTO PASSOS DE FREITAS 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA 



