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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO P/\CLO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTlÇ·1 

PROVIMENTO N° 07/2001 

Dá nova redação aos itens 47 e 54, caput, ambos do 
Capítulo VII, Tomo I, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, ao primeiro 
acrescenta os subitens 47.4. e 47.5. 

o DESEMBARGADOR Luís DE 
MACEDO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUiÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a 
expedição de relatórios de pesquisa eletrônica, conforme o que foi 
decidido nos autos do Processo CG n. 31/2000, 

RESOLVE 

Artigo 1° - Os itens 47 e 54, caput, ambos do Capítulo 
VII. Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

"47. Nas certidões e relatórios de pesquisa eletrônica 
expedidos pelos Distribuidores Cíveis não constarão os 
processos extintos, ressalvado o disposto, abaixo, nos 
subitens 47.4. e 47.5." 

<154. As certidões de antecedentes e os relatórios de 
pesquisa eletrônica, para fins exclusivamente civis, serão 
expedidas com a anotação NADA CONSTA, nos casos a 
seguir enumerados:" 
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Artigo 2° - Ficam acrescidos os subitens 474 e 47,5. ao 
item 47, do Capítulo VII, Tomo I, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos: 

"47.4. Os processos extintos constarão das certidões 
e dos relatórios, de pesquisa eletrônica quando houver 
autorização do MM. Juiz Corregedor Permanente." 

"47.5. Quando a pesquisa eletrônica recair sobre a 
pessoa (natural ou jurídica) do próprio requerente (por si 
ou por procurador devidamente constituído), os 
processos extintos constarão por autorização do Diretor 
do respectivo Oficio, caso em que o pedido haverá de ser 
escrito e assinado, com qualificação completa e 
identificação do requerente, que apresentará 
documentos idôneos para tanto (RG, contrato social, CPF 
etc.). Os requerimentos previstos neste subitem serão 
arquivados em pastas ou classificadores." 

Artigo 3° - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, 

Registre-se e Publique-se, 
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