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PROVIMENTO N.O 2/74 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições legais, -considerando a conve~ 
niência de se regulamentar, no âmbito da organização judiciária locaj, 
o disposto no artigo 762 e seus parágrafos, do Código de Processo 
Civil (Lei n.O 5.869, de 11 de janeiro de 1973); 

Considerando que a adoção de critério uniforme de procedimen~ 
to, após a sentença que decreta a insolvência, virá afastar a possi
biHdade de correrem paralelamente execuções individuais (Uexecução 
por quantia certa contra devedor solvente") e outros pedidos de 
insolvência; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no processo 
C.G. 40.468/74, 

Determina: 

Art. 1.'0 - Ao receber os autos, com a sentença que decreta a 
insolvência, providenciará o Escrivão, em 24 horas, a expedição de 
oficio ao Distribuidor (ou aos Distribuidores, onde houver mais de 
um), comunicando a ocorrência e solicitando informação a respeito 
de ações e execuções em andamento contra o devedor insolvente. 

Art 2,° - Em resposta, prestará o Distribuidor a informação, 
por ofício, em 24 horas, e anotal"Ú em seus registTos o decreto de 
insolvência, a fim de que outras execuções sejam dai por diante 
distribuídas p~ra o Juizo e Cartório da insolvência, por prevenção 
(art. 762, § 1.0, do C,P.C.). 

Art. 3.° - Nos autos a informação prestada pelo Distribuidor 
(ou pelos Distribuidores), o Escrivão do processo da insolvência ofi
ciará ao Juízo e Cartório de cada uma das ações e execuções noti
ciadas (ofício independente para cada processo), dando-lhes ciência 
do decreto de insolvência, para os fins previstos no artigo 762, § 1.0, 
do C.P.C. Se alguma das execuções correr perante o próprio Cartó
rio da insolvência, o Escrivão representará, nos autos, ao Juiz, com 
o mesmo objetivo. 

Art. 4.° - Em se tratando de execução de crédito fiscal, não se 
aplica o disposto no artigo 2.°, quanto à distribuição por prevenção; 
e no artigo 3.(), quaNto à expedição de .ofícios, por força do que 
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dispõe o artigo 187 do Código T ributário Nacional (Lei n.o 5.172, 
de 25 de outubro de 1966), sem prejuízo das deliberações que, a esse 
respeito, sejam adotadas pelo Juízo da insolvência. 

Art . .5.0 ~ Nos Juízos onde se processarem as execuções contra 
devedor solvente, ebservar-se-á o disposto no § 2.°, do artigo 762, do 
C.P .C., ou seja, "havendo, em alguma execução, dia designado para 
a praça ou leilão, far-se-á a arremataç:ão, entrando para a massa o 
produto dos bens. 

Publique~se, registreMse e cumpra-se. 

São Palllo, 19 de junho de 1974. 

Eu, a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, subscrevi. 

a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J. 22-06-74) 
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