
PROVIMENTO CSM nO 927/2005 


Revoga o artigo 4° e altera a redação dos artigos 1°, 2°, 3° e 5°, todos do 
Provimento nO CXC/1984, do Conselho Superior da Magistratura. 

o CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições 
legais, 

CONSIDERANDO o advento de meio mais ágil, seguro e idôneo para a 
transmissão de dados (lnternet/lnotes); 

CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo CG 
nO 92.712/1991; 

RESOLVE: 

Artigo 1°- Fica revogado o artigo 4° do Provimento nO CXC, de 5 de novembro 
de 1984, do Conselho Superior da Magistratura. 

Artigo 2° - Os artigos 1°, 2°, 3° e 5° do Provimento n° CXC, de 5 de novembro 
de 1984, do Conselho Superior da Magistratura, passam a ter as seguintes 
redações: 

"Artigo 1 ° - Diariamente às 18hOO, será transmitida, via Internet/lnotes, aos 
jornais legalmente constituídos e credenciados junto à Corregedoria Geral da 
Justiça, relação de pedidos de falência, de recuperação extrajudicial e de 
recuperação judicial de empresários e de sociedades empresariais distribuídos 
na Comarca da Capital." 

"Artigo 2° - O Ofício de Distribuição Cível extrairá diariamente, pelo terminal de 
computador, relação relativa aos pedidos de falência e de recuperação 
(extrajudicial ou judicial) de empresários e de sociedades empresárias 
distribuídos e a remeterá ao setor do DEPRI encarregado da transmissão 
tratada no artigo anterior." 

"Artigo 3° - Ocorrendo, no mesmo dia da distribuição, desistência, pagamento 
ou elisão do pedido de falência, o diretor do Ofício de Justiça ou o escrevente
chefe da seção respectiva expedirá e subscreverá mensagem que, contra 
recibo, será entregue, até às 18h30min., ao setor do DEPRI encarregado das 
comunicações, que "incontinenti" providenciará a transmissão, por meio 
eletrônico (lnternet/lnotes), aos jornais que tiverem recebido os dados relativos 
às distribuições do dia (artigo 2°)." 

"Artigo 5° - Os jornais credenciados acusarão, por meio eletrônico (Internet), o 
recebimento de todos os dados que lhes forem transmitidos, confirmando-os." 

Artigo 3° - Transitoriamente, até a entrada em vigor da Lei nO 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, as comunicações e transmissões de dados relativos às 
distribuições cingir-se-ão aos pedidos de falência e de concordata. 



Artigo 40 
- Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 2 de junho de 2005. 

(aa)LUIZ ELIAS TÂMBARA, Presidente do Tribunal de Justiça, JARBAS JOÃO 
COIMBRA MAZZONI, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, em exercício e, 
ROBERTO ANTONIO VALLlM BELLOCCHI,Corregedor Geral da Justiça, em 
exercício 

(D.O.E. de 23.06.2005) 


