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COMUNICADO CG nº 137/2014
(Processo 1993/377)

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em observância ao Provimento CSM Nº 491/92, PUBLICA, para 
conhecimento e auxílio das Varas Criminais de todo o Estado, o índice de atualização monetária baseado na variação da TR, 
válido para o mês de Fev/2014. Outrossim, comunica que os cálculos serão atualizados pela TR e convertidos em UFESP.

Índice da TR de Fev/2014 = 0,0537
Salário mínimo = R$ 724,00
(07, 10 e 11/02/2014)

Provimento CG N.º 05/2014

Modifica o artigo 1º, do Provimento CG 41/2013, da Corregedoria Geral da Justiça para inserir o item 7 e subitens 7.1 
e 7.2, na Seção I, do Capítulo XIX, do Tomo das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça  

O DESEMBARGADOR HAMILTON ELLIOT AKEL, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,

CONSIDERANDO a r. decisão do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, proferida nos autos da Medida Cautelar em MS 
31.402-DF, que  deferiu o pedido liminar formulado pela Associação dos Advogados de São Paulo, para suspender os efeitos 
da r. decisão proferida pelo Plenário do Colendo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle 
Administrativo 0005108-54.2011.2.00.0000;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 28, XXXI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Corregedor 
Geral da Justiça  estabelecer as normas de serviço das delegações notariais e de registro;

CONSIDERANDO que os títulos e documentos previstos no Capítulo I, do Título IV, da Lei nº 6.015/73, devem, em regra, ser 
registrados independentemente de prévia distribuição (art. 131, da Lei nº 6.015/73);

CONSIDERANDO o teor do Provimento CG nº 41/2013, publicado no DJE em 16.12.13;

 RESOLVE:

Artigo 1º - Os itens a seguir indicados passam a fazer parte do  artigo 1º, do Provimento CG nº 41/2013:
7. Os registros de títulos e documentos previstos nesta Seção serão feitos independentemente de prévia distribuição, salvo 

quando os titulares de delegação, por consenso unânime e mediante autorização do Corregedor Permanente, estabelecerem 
central de atendimento e distribuição, mantida direta e pessoalmente pelos registradores da comarca, sendo vedada a 
compensação de títulos ou de emolumentos.

7.1. O usuário pode, a seu exclusivo critério, apresentar o título  diretamente ao registrador de sua preferência ou na central 
de atendimento e distribuição.

7.2. É facultado ao usuário escolher o registrador quando apresentar o título na central de atendimento e distribuição
.
Artigo 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente os Provimentos CG nºs 03/2012 e 04/2012 .

Artigo 3º - Este provimento entra em vigor na mesma data do Provimento CG nº 41/2013, publicado no DJE em 
16.12.2013. 

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2014

(a) Hamilton Elliot Akel
Corregedor Geral da Justiça

DICOGE 5.1

COMUNICADO CG Nº 93/2014

A Corregedoria Geral da Justiça CONVOCA os Senhores Responsáveis e seus substitutos (apenas o § 5º) das unidades 
extrajudiciais da Comarca da CAPITAL, conveniadas ao sistema de peticionamento eletrônico junto às 1ª e 2ª Varas de Registros 
Públicos desta comarca, a participarem do (Workshop) a ser realizado no próximo dia 11/02/2014, das 10:00 às 13:00 hs, no 
GADE-MMDC, localizado na Avenida Ipiranga, nº 165, Centro – SP.

COMUNICADO CG Nº 140/2014

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento dos Notários do Estado de São Paulo, que, conforme 
decisão exarada no Processo CG 2013/00111732, ao lavrarem as Escrituras de Inventário e Partilha, no que toca ao cumprimento 
do item 117, g, das NSCGJ, devem fazer constar, expressamente, se foi apresentada certidão negativa ou certidão positiva com 
efeitos de negativa.


