
PROVIMENTO N.o 4/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 

Considerando os fundamentos do Provimento CG. 8/77, que 
vem concorrendo, eficazmente, para aprimorar os serviços judiciários, e 

Considerando a necessidade de lhe estender a bem sucedida disci
plina às intimações que se efetuam nos termos do art. 237, 11, do 
Código de Processo Civil, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - As intimações de despachos, decisões e sentenças 

devem consumar-se de maneira objetiva e precisa, assim quando 
efetuadas através de publicação, como de carta registrada. Para esse 
fim, as publicações e as cartas devem conter, além do nome das partes, 
dos seus advogados, do número e espécie do processo ou procedimento, 
os elementos necessários ao seu imediato e completo entendimento, 
tais como o objeto e sujeito da intimação, natureza e espécie da 
matéria de que se dá ciência, explicitação do conteúdo da ordem 
judicial (sobre o que se deve manifestar, conhecer ou omitir) etc. 

Artigo 2.° - As decisões interlocutórias e as sentenças serão 
publicadas, ou transmitidas por carta, pelo resumo do capítulo dispo
sitivo. Os despachos se-lo-ão com as cautelas do artigo anterior. 

Artigo 3.° - Os srs. escrivães velarão pelo estrito cumprimento 
deste Ato, conferindo, diariamente, o material de publicação e de 
cartas, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos Juízes Corregedores 
Permanentes. 

Artigo 4.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, mantidos os pareceres normativos e os ofícios circulares, 
concernentes ao Processo CG. 11.107, e revogado o Provimento 
CG. 8/77. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 30 de março de 1978. 

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 
da Justiça 

(1.0 e 4/4) 
D.O.l. 1.0 e 4-4-78 

PROVIMENTO N.O 5/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 
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PROVIl1ENTO N2 4128, 

DOR HUHBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, CORREGEDOR G;:RAL. 

DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo P.AIJLO, no uso de suas 

atribuições, e 

CONSIDERANDO os .f'uodamentos do Pro. 

vimento CG 8/77, que vem concorrendo, eficazaente, 

para aprimorar os serviços judiciárl.os, e 

CONSIDERANDO a necessidade de lhe 

estender, a bem sucedida disciplina. às intimações que 

se efetuam nos termos do. art. 237, lI, do Código de 

Processo Ci.vil, 

RESOLVE:. 

As intimações de despa- .. 
chos, decisões e sent$llças deTem cOl1S'U!ll.8.r-Se de m.!. 

neire. objetiva e precisa, assim quando ef'et't1edss ~ !!. 

través de publicação, como de certa registrada.. Para 

esse .fim, as publicações e as e~af3 devem ·conter, .!. 
, ... ,

lem do nome das partes, dos seus advogados, do ll'Dme . 
ro e espécie do processo ou procedimento, os elel:!en-
tos necessários ao seu imediato e completo en:tendi. 

mento, tais como o objeto e sujeito da intimação, n-ª. 

tureza e espécie da matéria de que se dá ciência, e~ 

:plicitaç·ão do conteúdo da ordem. judicial (sobre o que 
... . . 
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(sobre o que se deve mani~estar, conhecer ou omitir) 

etc•• 

Art. 22) As deci.sõ"es interlocut.§. 

rias e as sentenças serão publicadas,· ou transmiti. 

das por carta, pelo resumo do cap:!.tulo dispositivo. 

Os despachos se-lo-ão com as cautelas de artigo ant~ 

rior. 

Art. :;g) Os sra. escrivães vela-
rão pelo estrito cumprimento deste Ato, conterindo, 

diariSJllente, o material de publicação e de cartas, 

sempreju!zo da fiscalização ordinária dos Ju!zes 

Corregedores Permanentes. 

Art. 4 2 ) Esta Provimento entra em 

vigor na data de sua publicação, mantidos os parec§.. 

res normativos e os o.f'!cios circulares, concernentes 

ao Processo CG 11.107, e revogado o Provimen.to CG S/ 

Pnblique-se.Registre-seeCumpra-se• 

.CORREGEDOR GERAL DA. 
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l'ROVII1EN'l'O li!! :tt:1§. 


O EXCELEl'lT1SSIHO SElIBOa DESi.I1.BA-IlGAOOlt HUI1BER'l'O D& 

ANDlUnB JW\(UEllU. COan.EGEOOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTÁ 
 .1DO nB alO l'ÁULO, no uso de suas atl:ibu1çLJea. e 

o CONSIDERANDO Oe runduentos do l'rov1mento CG. 817"/. 
'que ve. conc9rrendo, oficazmente, para àprimorar oe 8~~ 
viços ;1udie1áJ::io8' .' e, ' : , COlllSIDEBAN'DO a- necessidado dO' lhe estender a 'bem PU 
cedida disciplina àe inti,açõse que S9 eretua. nos t.r: 
moa do art. 2~?, II. do Cé>digo dill' Proc.uo Civil. o o 

R E S O L V E; o ' 

Art. 111) ÁS intima.ç{les de despachos, decilJões e se!'.; 

tençaa deve. consumar-se ~e maneira 'objetiva o prects&,
. aa8~quan40,et.tuadas através de publicaçio~ co~o' de
...... carta regLatrada. Para 9sse rim, ea publioaçoos e as 
cartas. devem. eorrteJ::.' alellll do nome das partee, d08 811-:18 
/lJ.vogados, do nÚIIsro e espécie do processo ou' procedi '. 
"!Juto. os olemeutoe necessários ao seu.ll1ediato a com - , 
plsta entendimento, tal, como 00~3ato e sujeito da in 
timaç.o, natureza e .,epeoie da lIIater!.. de que fje dá -, 
ciência, explicitação ,do conteúdo da ordes Judicial (so
bre o 'que 'se deve nanirestar, conhBcer ou omitir)etc.~ 

, Art. 2A) As decieôes interlocutóriaá o ae,sentença. 
serão publicadas, OU tranemitidae por carta, pelO resu
::lO do cap!t\110 dispollitivo. Os despachosse-lo-i~ COIll ' • 

as cautelas do artigo enterior. ' 
Art. :511) O's' sre. 'oecrivielÍ velarão pelo estrito CWA 

primento deste Ato, conferindo, diartamente. o lIIater1a! 
de publicaçã~ e de carta~, sem prejuizo da tiecalisaçãQ 
ordinária dos Juizes Corregedores l'ermarientes.'" , 

Art. 41'1) Este- l'rovimento entra es vigor na data de I 

eua publicv.ção. I!IlI.!1tidos os pareceres normativos li 01:<" 
odcios cireular&s,' cO:lcernentes ao Processo 00.11.10'/, I 

li revogado o provill1ento OO.817? ,~ ·"·':"i 
Publique-se • Registre-se o Cumpra-BO.'~:';"',,,
São Paulo, ~ de maryo da 1978. . ~ Lo 

(a) DB5.RmtBER'fO DE ANDRADE JUl'I~Ur:Iru. - corregedoÍ' ..J 
Geral da Justiça . 'o -~-:'j,;;;';

(l~ ,e, 4/4)0 . ,::~,"'{~1 
, '~r.~.",~'N"i 
. -........ ·-"'"';..ís~: 
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