
dências que entenda curiais, se regulem os pontos ressaltados, através 
de Provimento cuja minuta apresentamos à alta consideração de 
Vossa Excelência. 

São Paulo, 11 de setembro de 1978. 

(a) Antonio Cezar Peluso - Juiz Auxiliar. 

Despacho: "Aprovo. S. P., 29-9-78. 

(a) Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral da 
Justiça". 

PROVIMENTO 11/78 

O Exmo. Sr. lJes. Humberto de Andrade Junqueira, Correge
dor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando a necessidade de preservar o princípio da regu
laridade das distribuições e de assegurar a cognição imediata dos feitos 
que, de sua natureza, ou por circunstâncias singulares, reclamam 
distribuição prioritária, 

Determina: 

Artigo 1.0 ~ Os artigos 433, § único, 443, 444, 453 e 461, 
da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, passam 
a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 433. § único. De cada registro e petição far-se-á constar 
o número de ordem diária de protocolo ou entrada das petições na 
seção, a indicação da Vara a que foi distribuída e a respectiva data. 
As petições de distribuição prioritária ou preferencial, a que se refere 
o artigo 443, "caput", serão numeradas em ordem autônoma." 

Art. 443. As petições serão distribuídas, registradas e enca
minhadas, rigorosamente na respectiva ordem de protocolo ou entrada 
(art. 433, § único). Terão preferência na ordem dos sorteios as 
petições concernentes a: 

1 . ações de alimentos, definitivos ou provisionais; 

2. processos falimentares, concordatas, dissolução e liquidação 
de sociedades e execuções contra devedor insolvente; 

3 . processos e medidas cautelares ou preventivos, incidentes 
ou preparatórios, nominados ou inominados; 

4 . ações de mandado de segurança; 

5 . ações de nunciação de obra nova e possessória com reque
rimento de liminar e 
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6. ações destinadas a conservação de direitos, que possam ser 
prejudicadas pela distribuição ordinária, mediante despacho funda
mentado do Juiz Corregedor Permanente da distribuição. 

§ 1.0 ~ Não será distribuído requerimento de concordata pre
ventiva ou liquidação judicial de sociedade, sem a prova negativa 
de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, fornecida pelo 
Cartório Distribuidor competente. 

§ 2.° - Acusada a existência de execução fiscal, terá efeito 
de certidão negativa aquela que vier acompanhada da prova da ocor
rência de penhora aceita, mediante certidão expedida pelo Cartório 
ou Secretaria do Juízo respectivo." 

Art. 444 - Distribuída e registrada, cada petição, concernente 
às ações, processos e medidas discriminados nCl "caput" do artigo 
anterior, será imediatamente encaminhada ao escrivão do Cartório 
a que foi distribuída, o qual, nela, certificará a horá de recebimento 
e a anotará no protocolo de distribuição." 

"Art. 453 - Serão distribuídas à mesma Vara e compensadas 
as petições substancialmente idênticas a outras que tenham sido distri
buídas nos últimos trinta dias. Entendendo o JuÍZo que não se trata 
de expediente destinado a fraudar a regularidade das distribuições, 
devolve-Ia-á para imediata redistribuição. 

§ Único - Quando houver fundada suspeita de que a petição 
apresentada visa a burlar, de outro modo, a regularidade das distri
buições, será distribuída mediante despacho fundamentado do Juiz 
Corregedor Pennanente." 

"Art. 461 - Os casos omissos, as dúvidas e os incidentes serão 
resolvidos, em vinte e quatro horas, pelo Corregedor Geral da Justiça, 
por um de seus Juízes Auxiliares ou pelo Juiz Corregedor Permanente 
designado." 

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

Registre-se. Publique-se. Comunique-se à Secção local da Ordem 
dos Advogados, à Associação dos Advogados e ao Instituto dos 
Advogados. Divulgue-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 29 de setembro de 1978. 
(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor-Geral da 

Justiça. 
D.O.J. 3.10.78 

PORTARIA N. 77/78 
O Desembargador Humberto de Andrade Siqueira, Corregedor

-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 
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PROVU1ENTO 11/78 

o Exmo. Sr., Des. HUMBERTO DE ANDRADE JUN 
~ 

QUEIRA, Corregedor Geral da Justiça, no 
uso de suas'atribuições, 

Considerando a necessidade de preservar 
o princípio da regularidade das distribuições e de asse 

1 
gurar a cognição ~ediata dos feitos que, de ·sua natur~ 
za ou por circunstâncias sing~lare~, reclamam distribui 
çãoprioritária, 

"'. ' 

",DETERMINA: 	 ..".: 

" ..... 
Art. '19.. Os artigos 433,:' § único,. 443, 444,453 e 

.. ,.... 
461.., da Consolidação de Normas da Corregedoria Gera~ da 

, 	 . . . . 
~usfiça, pas,sam a :vi9'or~r com·as, seguinte~, redações: ': 

. '.~..", .: 
.. ;. 

, .. ' ; 

",., "~. 433. § único. De cada registro e 
',' . 

",.'.' 

. ~.' petição far-se-á constar o número de o~ . 
dem diária de protocolo ou· entrada das 
petições na seção, a~ndicação da Vara 

'a que .foi distribuída. e a respectiva da 
ta. As petições de distr~uição priori 

""', . tãria"ou preferencial,a· que' se refere 
o art~ _443, "càput", serãonumer,adas em;._-~--,-.:_--

,1,-. 	 ' ordem autônoma•_~ .. ,: ,~\':'_ 	 " - '.. ' , 
, ',' 	 . - ..... , ':.: 

. ~ ~ ....-<'.::~.; '. :~./:], :>:/.. ,~t: ,': :~-> " 

~ 443. -As p~tiçõesserão "distribuí 
das, registradas e encaminhadas " rigor,2 
sarnente na respectiva ordem de . protoc,2

',:' . 

lo ou entrada (art. 433, ,§único) • - Te 
rão preferência na ordem dos sorteios 

.'J' , 

as petições concernentes a: 
1. 	ações de alimentos, definitivos ou 

provisionais; 
2. 	processos falimentares, concordatas, 

dissolução e liquidação de socieda 

des e execuções contra devedor inso! 
ventei 



- --

... 
"l' 
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3. 	processos e med:j.das cautelares ou·/ 
preventivos, incidentes ou preparató 
rios, nominados ou inominados; 

4. 	açoes de mandado de segurança; 
5. 	açoes de nunciação de obra nova e 

possessórias com requerimento de li 

minar e 
6. 	açoes destinadas a conservaçao de di 

reitos, que possam ser prejudicadas 
pela distribuição'ordinária, medi~ 
te despacho fundamentado do"Juiz, COE 

regedor Permanente da' distribuição.. , 

~. Não será distribuído reguer~ento 
~" , 	 tele'concordata preventiva ou liquidação
;~. 	

I
.' 	 judi~ial.dé sociedade, sem'a prova nega' '-.' : 

w'.- ,:.' :tiva de execuçiofis~a'lP~oposta .' pelà 
Fazenda Pública, forne~ida peio' ca~õ 

, '"."' ~ 

.;" .:." 	 ". . ... -. . ..' -. , I , rió. DistribUidor competente~ 	 . , 
; '..-	

I..: . .:. . .' ... 
, . 

• • l"l" ~_ ..,' ... .. "-.' . '" 

~.. Acusada a existência déexecução' I,".~. 	 ..' 
Ifiscal,. terá efe~to de certidão neg;::t.ti ! 

. va aqu~'la que vier,' acompanhada da prova' :,~ 

da ocorrênciá' d~,penho~~' ~ce:Lta, 'median 
't~ 'certidão eXpedida pelo' Càrtório :~~ 
Secretaria d~ Juízo, respectivo .. " , ' 

.- ' .'. , " '.' ." .. 
::;-.. 


..~,}\.' ~." -' . ~. ,ill.' Pi~t'ribu!da: e registrada". ' c!!, 


da 	petição, 'concernente' às ações~. pic)'
t." , c~ssos e medida!? ,discriminados 'no," "ca 

',put"' do artigo anterior, será imediat!!, 
mente encaminhada ao escrivão do cart.§ , 
rio a que foi distribuída, o qual, ,n.=. 
la ~ certificará a' hora do recebimento e 
a anotará no protocolo de distribuição." 

"Art. 453. Serão distribuídas à mesma 
Vara e compensadas as petições substan 
cialrr,ente idênticas a outras que tenham 
sido distribuídas nos últimos trinta 

dias. Entendendo o Juízo que não se tra 

, "'... ,~ .. .-~. .'" -......._.,."" ...., . 
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ta de expediente destinado a fraudar a 
regularidade das distribuições, devol 
vê-la-á para imediata redistribuição. 

§ Onico. Quando houver fundada suspei 

ta de 9ue a petição apresentada visa a 
burlar, de oút~o modo, a regularidade 

das distribuições, será distribuída m~ 
diante despacho fundamentado do Juiz 
Corre,gedor Permanente. 11 

a~ 461. Os casos omissos, as dúvi.' 

das e os incidentes serao resolvidós, 

" 
, em vinte e quatro horas, pe~o , Correg~ 

I 
, " dor Gera1 da Justiça, por um de seus , I 
.,' 	 Juízes Auxiliares ou pelo Juiz Correge I 

dor pe..,.-mà.nente d~signado." .I 
; .:.. 	 í• 	 .', .,.,,,~,.,,.. ! 

. t '  IArt. 29. Este Provimento entra em vigor na data I 
'... -.... , 

'. # .,'" • ',de sua publicação.' 	 ':"" ',',.> ! 
,'~. 	 ' ... ' ;.... , 

:. ~ Registre-se. PUblique-se. comunique~se 
ã ,secção local da Ordem dos Advogados, à ' 'Associação 

" '" :' . ' .. ~'. ... dos 'Advogados' e 'ao Ínstituto do"S Advogad~s .. ' , ,'Divul9"..l!, 

se., ~pra-se • 

.,. :.;-: ..... , 

Corregedor 

, 
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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Ger21 da Justiça. do Estado de São Paulo 

" ORDEr1 DE SER1;'IÇO 5L1a 

o Exce1ent!ssimoBenhor' Doutor ANT~ 

h.LO C~ZAR P:ELUSO~ Juiz Au:xil.iar da 

E. Oorregedoria Geral. da Justiça~ no 

~o de suas atribuições, 
-. 

Considerando' a necessidade· de editer 
.. ' ..... A 

normas regule.me:c:tares para.a estri.ta observa.ncia das 
... :"., ..~ 

disposições e do eç:!rito" d~. Proviiu.ento OG ll/78.,· 
: . :..... - ... 

DET:EEfHINA: .. . . 

Art. ·1g - Protoeolada-=:~'pa.ra distribuição, nenhmna. 1'2

'. . tição será cO!l:f'i.adaa e.dvogadosouterceiros,' em ' n~ 
. ..'.. .".: '. 

,. ".,' llhuro. casQ··e sob nenhum preterlo, até entrega . ao .ofi ' 
;':. .:~--:; '... ~ .... ~. ..~...... ....... .:. \ . .... 5·,:--:.·· . 


'. ~""::.: ...-:' , 'cio de Justiça da Vara ~ompetente"-, devendo gn~' 

.',~':~\" dar-se., sempre e rigor.osam.entê,' a ~ra.eDi·:· das àistr!,. .' .... ,;.~~.:,:.. .. . . . 


.. :;........ buições., ,registos e encam:i~amentos doa processos . 


.. ;.'.;::.::>- prio~i.tários cu .J?l:'ef'ere::Lciais eos' ae' ·distX,::ibu:ição. 
'"' -~ : ..~. : :~ . . 

•.....::-",., orainária. ". 
~ .;. . ..,', .. ~ ~:'., .. 

. § 'O"nico Os escr.ivães dosCertór:Los -Distribuidores 

C!ve~sentregerão. .as ~etições .aosor!C?:tos das Varàs 

a que tocarem, l!a estrit~ ordem diária de protoco10 

G ~eéÍiente ce.:rga em que ~..d.gir~o a :indicação da hora 

de recebimento. O escrivão do Of'!c~, a. . certificará 

hora dorecebim~~o.na cárga e na petição e a anot~ 

rá no prot"ocol.o de distribuição~ quando a parte ou o 

advogado o apreEentar. 

Art. 22 - As ~e~2çõesl concernentes a feitos que d~ 

http:dorecebim~~o.na
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PODER JUOICip.Rlo 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

que devam Ber distribuIdos por dependência (reconve~ 

ção, oposição, denunciação da lide, chamamento ao 

processo, processos acessórios, conexos. ou ligados 

por continência e demais casos de prevenção etc. ), 

serão submetidas ao JuIzo competente. Reconhecida, 
.... 

por despacho" a. dependência, na petições serao apr~ 

'sentadas ao Protocolo de Distribuição e, numeradas 

1 
, 	

(arto 433,§ Úrtico t da Consolidação de l'lormas), s!!. 

rão encaminhadas ao DEGE 10; (Distribuição C!vel de 
. ". --... ~: 

la. Instância)~': ,.:,:.. :' 
-.... " 

§ único -"õ"nEGi-"i::;"(Distribuição'C!vel de la. :In.§. 

. 	 tâncif\) limitar-se-á a consignar a Vara a que cos 

ber, anot~ à 'parte~ sem registlb, e comput~ o feito 

para fins eatat:1sticos, remetendo, em seguida, a. p!!. 

tição ao Oartório do Distribuidor C!vel, na ordem de 

',' " . apresentação,,; 
.'* "~:;. ~ 

Art. 3g - Os escrivães dos Of'{~ioB Distritais prot.2. 

colarão, nos Cartórios Dis~ibuidores Centrais, as 
... 	 '. 

fichas e relações diárias de distribuição, no dia 
".. ". 	 ,

Bubsequente, no ho~ário das 11:00 (onze) as 13:00 
• 

, , (treze) horas~ 

Art. 4~ - Esta Ordem entra em vigor na data de sua 

, publicação. 

Registe-se. Cumpra-se. Encazninhe-se cópia' ao DEGE 

1.?, ao Proto'colo de Distribuição C!ve1 de la. In..§. 

tância, aos Oartórios do, 12 , 22 e 32 Distribuid9r Ci 

veI; aos Oartórios Cíveis e Distritais• 
.' 

são Paulo g 10 de outubro de 1978• 
...,-~...... 

C. ' ... _..'__~:.. 
.ANTONIO CEZ.till PELUSO 

Juiz Auxiliar 
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