
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVIMENTO CG N. 11/2005 

 
 
 
 
 

 
PROCESSO CG. N° 251/95 - CAPITAL 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO  

PAULO PRODESP  

Acrescenta ao Capítulo II o item 172-A e suprime a classe 5201, do item 161, do mesmo Capítulo; 

acrescenta ao Capítulo VII o item 14-8 e ao item 16 do mesmo capítulo as classes 1.55 e 1.56, do qual 

suprime a classe 1.14; altera a redação dos itens 10-A.4, 164, 165, 170 (classe 6245) do Capítulo 11,32, 

"c" e "d", 32.1, 32.2,33, do Capítulo IV 4.1,15.1 ("4", "5" e "6"), 19,20,21,24 (classe 9.47),36, 43,432,48 

(acrescido do subitem 48.1), do Capítulo VII, 12, "e", do Capítulo XIV e 35, do Capítulo XV, todos das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.  

O Desembargador Roberto Antonio Vallim Bellocchi, Corregedor Geral da  

Justiça do Estado de São Paulo, em exercício, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO o advento da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que entrará em vigor no dia 9 

de junho de 2005, regulando a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da 

sociedade empresária, com a conseqüente revogação do Decreto-lei n.7.661/45,  

CONSIDERANDO a criação e breve instalação das Varas de Falências e de  

Recuperações Judiciais na Comarca da Capital,  

CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo CG n.  

251/1995 - DEGE 1.3,  

RESOLVE:  

Artigo 1°. Fica acrescentado ao Capítulo II, do Tomo I, das Normas de Serviço  

da Corregedoria Geral da Justiça, o item 172-A, com a seguinte redação:  

"172-A. Grupo 13 (feitos relativos a falência, recuperação judicial e recuperação  

extrajudicial, inclusive os atraídos pelo juízo universal da falência), que se aplica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        exclusivamente à Comarca da Capital (Varas especializadas), as classes: 

  Cód. SAJ/PG Descrição da Classe 

  5001 Ação Civil Pública 

  5002 Ação Monitória 

  5005 Adjudicação Compulsória 

5008 Alienação Judicial 

5014 Anulação e Substituição de Titulo ao Portador  

5016 Arbitramento de Aluguel 5021 Autofalência  

5027 Busca e Apreensão -Alienação Fiduciária  

5028 Busca e Apreensão -Reserva de Domínio  

5042 Consignatória(em geral)  

5049 Declaratória (em geral)  

5050 Depósito 

5052 Despejo (ordinário)  

5053 Despejo por Falta de Pagamento  

5181 Embargos de Terceiro  

5071 Execução de Título Judicial  

5075 Execução de Título Extrajudicial  

5081 Extinção de Condomínio  

5083 Falência  

5202 Indenização (ordinário)  

5101 Liquidação Extrajudicial  

5102 Mandado de Segurança  

5104 Medida Cautelar (em geral)  

5203 Notificação, Protesto e Interpelação  

5116 Oposição  

5121 Outros Feitos Não Especificados  

5124 Pedido de Falência  

5204 Possessórias em geral (Reintegração, Manutenção, Interdito)  

5127 Precatória (em geral)  

5129 Prestação de Contas  

5205 Procedimento Ordinário (em geral)  

5133 Procedimento Sumário (em geral)  

5135 Produção Antecipada de Provas  



5145 Reconvenção  

5259 Recuperação Extrajudicial  

5260 Recuperação Judicial  

5150 Reivindicatória  

5151 Renovatória de Contrato de Locação  

5161 Revisional de Aluguel  

5162 Revocatória"  

Parágrafo único. Fica suprimida do item 161, do Capitulo II, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 

da Justiça, a classe "5201 Concordata", que, porém, deverá remanescer ativa no sistema para efeito de cadastramento 

dos atos relativos aos processos nela já distribuídos, bem assim de expedição de certidões.  

Artigo 2°. A classe "6245", do item 170 (Grupo 10), do Capitulo II, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação:  

"6245 Crime Falimentar"  

Parágrafo único. A classe de que trata o caput deverá ficar vinculada às Varas Criminais e às Varas de Falências e 

Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital.  

Artigo 3°. Os itens 10-A.4, 164 e 165, do Capítulo lI, do Tomo 1, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 

Justiça, passam a ter as seguintes redações:  

"10-A.4. Nos Ofícios de Justiça de Falências e de Recuperações ou nas seções respectivas dos Ofícios de Justiça em 

geral, onde houver, o fichário individual, caso não informatizado, será composto por fichas abertas em nome dos 

empresários e das sociedades empresárias, organizadas em ordem alfabética."  

"164.Grupo 4 (feitos em que a Fazenda Estadual, suas autarquias e entidades paraestatais participem como autoras, 

rés, assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações de empresários e sociedades empresárias e 

declarações de insolvência civil) as classes:"  

"165.Grupo 5 (feitos em que a Fazenda Municipal, suas autarquias e entidades  

paraestatais participem como autoras, rés, assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações 

de empresários e de sociedades  

empresárias e declarações de insolvência civil) as classes:"  

Artigo 4º. Os itens 32, "c" e "d", 32.1, 32.2 e 33, do Capítulo IV, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça, passam a ter as seguintes redações:  

"32. Os escrivães-diretores farão remeter à Junta Comercial do Estado de São  

Paulo cópia ou resumo dos atos judiciais que:  

a) declarem ou revoguem a falência;  

b) reabilitem o falido (artigo 159, § 4°, da Lei 1.11.101/2005);  

c) defiram o processamento de recuperação judicial ou homologuem sua  

desistência;  

d) concedam a recuperação judicial ou a dêem por cumprida."  

"32.1. As cópias ou resumos serão remetidos por ofício, do qual deverá constar  

o NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas) da falida ou em recuperação judicial."  



"32.2. Á Delegacia da Receita Federal será remetida mensalmente, pelos  
escrivães-diretores, relação em duas vias das falências declaradas ou  
revogadas e das recuperações judiciais concedidas e cumpridas, da qual  
deverão constar o nome (ou denominação) e o CNPJ (Cadastro Nacional da  
Pessoa Jurídica) ou o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do empresário ou da  
sociedade empresária respectivos, bem como a data da quebra, da revogação,  
da concessão ou do cumprimento da recuperação judicial."  

"33. Os escrivães-diretores enviarão, de imediato, à Procuradoria Fiscal do  

Estado e do Município, cópia da sentença declaratória da falência ou do edital  
relativo ao processamento da recuperação judicial."  

Artigo 5º. Fica suprimida, do item 16, do Capítulo VII, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça, a classe "1.14 Concordata", e ao mesmo item ficam acrescentadas as seguintes 

classes:  

"1.55 Recuperação extrajudicial"  

"1 .56 Recuperação judicial"  

Parágrafo único. A classe "1.14, de que trata o caput, embora suprimida para  

efeito de distribuição, deverá ser considerada para efeito de expedição de  

certidões.  

Artigo 6º. A classe "9.47", do item 24 (Grupo 9), do Capitulo VII, do Tomo I, das  
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação:  

"9.47 Crime Falimentar"  

Artigo 7º.0s itens 4.1, 15.1 ("4", "5" e "6"),19, caput, 20, caput, 21, caput, 36, 43,  

43.2 e 48 (acrescido do subitem 48.1), do Capitulo VII, do Tomo I, das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, passam a ter as seguintes redações:  

" 4.1. Terão preferência, na ordem dos sorteios, as petições relativas a: I - pedidos de recuperação 

judicial e extrajudicial; II - falências; III - pedidos de sustação de protesto; IV - ações de mandados de 

segurança; V - ações de nunciação de obra nova e possessórias com pedido de liminar; VI - processos 

cautelares, nominados ou inominados, com pedido de liminar; VII - declaração de insolvência civil; VIII 

outros casos entendidos urgentes pelo Juiz Corregedor da Distribuição."  

"15.1. Esses livros deverão ser organizados por grupos, assim discriminados  

enumerados:  

(...)  

4. feitos em que a Fazenda Estadual, suas autarquias enentidades paraestatatais participem como 
autoras, rés, assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações de empresários e de 
sociedades empresárias e declarações insolvência civil;  

5. feitos em que a Fazenda Municipal, suas autarquias e entidades paraestatais participem como 
autoras, rés assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações de empresários e de 
sociedades empresárias e declaraçõesde insolvência civil;  

6. feitos em que a Fazenda Federal, suas autarquias e empresas públicas participem como autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações de empresários e e sociedades 
empresárias e declarações de solvência civil;  

 

(...)"  

"19. Abrangerão o grupo 4 (feitos em que a Fazenda Estadual, suas autarquias e entidades paraestatais 

participem como autoras, rés, assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações de 

empresários e de sociedades empresárias e declarações de insolvência civil) as classes:"  



"20. Abrangerão o grupo 5 (feitos em que a Fazenda Municipal, suas autarquias e entidades 
paraestatais participem como autoras, rés, assistentes ou oponentes, com exceção de falências e 
recuperações de empresários e de sociedades empresárias e declarações de insolvência civil) as 
classes:"  

"21 . Abrangerão o grupo 6 (feitos em que a Fazenda Federal, suas autarquias e empresas públicas 

participem como autoras, rés, assistentes ou oponentes, com exceção de falências e recuperações de 

empresários e de sociedades empresárias declarações de insolvência civil) as classes:"  

"36. A distribuição de pedidos de falência e de recuperação judicial previne a  

competência da Vara, para a qual, então, serão distribuídos eventuais novos  

pedidos, dessas naturezas, relativos ao mesmo empresário ou à mesma  

sociedade empresária."  

"43. Os distribuidores ficam obrigados a comunicar à Secretaria da Fazenda as  

distribuições que fizerem, de pedidos de falência, de recuperação judicial e de  

recuperação extrajudicial."  

"43.2. Das comunicações deverão constar, necessariamente, o nome e o  

endereço do empresário ou da sociedade empresária objeto do pedido, sim  

como a Vara à qual o feito foi distribuído."  

"48. A requerimento do interessado, a certidão de distribuições cíveis indicará  

exclusivamente os pedidos de falência, concordata, recuperação o judicial,  

recuperação extrajudicial, inventários arrolamentos.  

48.1 Sem prejuízo da natureza originária do feito distribuído, da certidão, quando  

o caso, deverá constar referência à falência cadastrada nos termos do item 14-8 deste Capítulo."  

Artigo 8°. Fica acrescentado ao Capítulo VII, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
Justiça, o item 14-8, com a seguinte redação:  

"14-8. A distribuição dos pedidos de falência deverá ser feita na classe "Pedido de Falência" e, em caso 

de decretação da falência, inclusive em processos de recuperação judicial, deverá ser cadastrada no 

sistema informatizado a evolução para a classe "Falência", diretamente pelos Ofícios de Justiça 

informatizados ou pelo Ofício de Distribuição, mediante obrigatória comunicação do Ofício de Justiça não 

informatizado.  

Artigo 9°. A letra "e", do item 12, do Capítulo XIV, do Tomo 11, das Normas de Serviço da 

Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação:  

"12. O tabelião e escrevente devidamente autorizado, antes da lavratura de  

quaisquer atos deverão:  

(...)  

e) exigir os respectivos alvarás, observando se a firma do juiz está autenticada pelo escrivão-diretor do 

feito ou reconhecida por tabelião, quando se tratar de partes, espólio, massa falida, herança jacente ou 

vacante, empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial, incapazes e outros que 

dependem de autorização judicial para dispor ou adquirir imóveis ou direitos a eles relativos, bem 

assim nas hipóteses de sub-rogação de gravames;  

(...)  

" Artigo 10. O item 35, do Capítulo XV, do Tomo 11, das Normas de Serviço da  

Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a seguinte redação:  

"35. O deferimento do processamento de recuperação judicial de empresário e de sociedade 

empresária não impede o protesto de títulos e documentos de dívida relacionados com o requerente do 

benefício legal."  

Artigo 11. Tendo em vista o disposto no artigo 192, caput, da Lei n.11.101/2005, as normas dos itens 32, 

"c" e "d", 32.1, 32.2 e 33, do Capítulo IV, 12, "e", do Capitulo XIV, e 35 do Capitulo XV, deverão ser 

também observadas  



transitoriamente em relação aos processos de concordata.  

Artigo 12. Este provimento entrará em vigor na data de 9 de junho de 2005.  

São Paulo, 03 de junho de 2005.  

(D.O.E. de 07.06.2005)   


