
PRESIDÊNCIA 

ATO N. 430 

 

Substitui o Ato 1042, de 27-1-1941 dando instruções para o cumprimento do disposto no art. 
918 do Código de Processo Civil, (execução de sentença contra a Fazenda Pública) e outras 
providências. 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em exercício des. Paulo Colombo 
Pereira de Queiroz - Determina, para execução do disposto no art. 918, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil: 

1.º) - que os ofícios requisitórios das diversas Varas da Capital e do Interior do Estado, no 
sentido de serem expedidas ordens de pagamento contra a Fazenda Pública (Estadual e 
Municipal), em virtude de sentença judicial, contenham os seguintes requisitos, além de 
outros julgados necessários ou convenientes, pelos MM. Juizes de Direito: 

I - que declarem se do quantum da condenação foram intimadas ambas as partes e se estas se 
manifestarem dentro do prazo legal; 

II - que indiquem a quem deve ser paga a quantia requisitada, ou quais os títulos que devem 
ser depositados, no caso de renda mensal, mencionando que o pagamento, ou o depósito far-
se-á mediante termo de quitação nos autos, com a assistência do representante legal da 
Fazenda; 

III - que no caso de pedido de custas acrescidas, declarem se foi intimada e se manifestou a 
Fazenda Pública. 

IV - que, em duas vias, sejam acompanhados das seguintes peças, (também em duas vias), bem 
como quaisquer outras julgadas necessárias a instrução do processo requisitório. 

a) - cópia autêntica ou certidão da sentença condenatória e dos acórdãos que a tenham 
confirmado ou reformado; 

b) - cópia autêntica ou certidão da conta de liquidar; 

c) - cópia autêntica ou certidão na sentença que julgou a referida conta, se houver; 

d) - certidão ou traslado de procuração com poderes expressos para receber e dar quitação no 
caso de pedido de pagamento a procurador. 

V - que passem sempre pelo Protocolo Geral, para efeito de data e número, para observância 
rigorosa. da ordem de entrada no pagamento. 

2.º) - que quanto se tratar de execução de sentença com origem em desapropriação movida 
pela Fazenda Pública (Estadual, Municipal ou DER.), seja a 1.ª via do oficio requisitório enviado 
diretamente pelo MM. Juiz de Direito ao expropriante, para o pagamento, acompanhado dos 



requisitos já enumerados, devendo Sua Ex.a. encaminhar a 2.ª via ao Tribunal, para consulta. 
no caso de posterior pedido de sequestro ou de intervenção federal pela parte. 

São Paulo, 18 de junho de 1954. 

Presidente do Tribunal de Justiça, em exercício. 


