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Tribunal de Justiça do Estado de SAO PAULO 
TJ Notícias I Institucional I Links Jurídicos I TJ Responde I Mapa 

PROVIMENTO CG N.o 24/2006 

Dlsdpllna as anotações e comunicações decorrentes da extensão das obrigações das pessoas Jurfdlcas aos bens dos sócios o .. 
administradores. 

O DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE sAo PAULO, no uso das sua! 
atribuições legais, 


CONSIDERANDO solicitação da Associação dos Advogados de São Paulo e sugestões de MM. Juízes que atuam nas varas cíveis do foro central de 

capital; 


CONSIDERANDO que os artigos 50 da Lei n. 10.406/2002, 28 da Lei n. 8.078/1990, 18 da Lei n. 8.884/1994, 158 da Lei n. 6.404/1976, 134, VII E 

135, lU, ambos da Lei n. 5.172/1966, autorizam que os bens particulares de administradores ou sócios respondam por obrigações das pessoas jurídicas; 

CONSIDERANDO que as repercussões da extensão das obrigações da pessoa jurídica sobre os bens particulares dos administradores ou sócio! 
determinam que a ocorrência seja de conhecimento de terceiros de boa-fé; 

CONSIDERANDO o que foi decidido no Protocolado CG n. 24.239/2006 - DEGE 1.3, 


RESOLVE: 


Artigo 1° - Fica inserido o item 36-A no Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com o seguinte teor: 


36-A - O nome e demais dados de identificação do administrador ou sócio cujos bens particulares responderão pelas obrigações de pessoa jurídica serãc 

comunicados ao cartório distribuidor, anotados no rosto dos autos respectivos e constarão das certidões que buscam informações sobre requeridos Ol 


executados. 


Artigo 2° - Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. 


Publique-se. 

São Paulo, 11 de outubro de 2006. 

Imprimir Voltar 
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