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PROVIMENTOS 

23.09.2003 

PROVIMENTO CG N° 22/2003 

Altera a redação do item 32 (e respectivos subitens) do Capítulo IV e suprime o item 
44 do Capítulo VII, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador LUIZ TÂMBARA, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 15, li, §§ 1° e 3°, 21, parágrafo único, e 167, § 
6°, do Decreto-Lei nO 7661/45, e no artigo 32, li, letra j. do Decreto nO 1800/96; 
CONSIDERANDO o sugerido, exposto e decidido nos autos do Protocolo CG. 
14772/2002-DEGE 1.3; 
RESOLVE: 
Artigo 1° - O item 32 e os subitens 32.1 e 32.2, do Capítulo IV, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça passam a ter a seguinte redação: 
32. Os escrivães-diretores farão remeter à Junta Comercial do Estado de São Paulo cópia 
ou resumo dos atos judiciais que: a) declarem ou revoguem a falência; b) reabilitem o 
falido (artigo 137, § 6°, do Decreto-Lei nO 7661/45); c) concedam concordata preventiva ou 
suspensiva ou as dêem por cumpridas; d) defiram o processamento de concordata 
preventiva ou homologuem sua desistência. 
32.1. As cópias ou resumos serão remetidos por ofício, do qual deverá constar o NIRE 
(Número de Identificação do Registro de Empresas) da falida ou concordatária. 
32.2. À Delegacia da Receita Federal será remetida mensalmente, pelos escrivães
diretores, relação em duas vias das falências declaradas ou revogadas e das concordatas 
preventivas ou suspensivas concedidas ou cumpridas, da qual deverão constar o nome 
(ou denominação) e o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou o CPF (Cadastro 
de Pessoas Físicas) do falido ou concordatário, bem como a data da quebra, da 
revogação, da concessão ou do cumprimento da concordata. 
Artigo 2° - Fica suprimido o item 44, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça: 
44. Suprimido. 
Artigo 3° - O presente provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em sentido contrário. 
São Paulo, 22 de setembro de 2003. 


