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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São· Paulo 


PROVIMENTO NQ ·22 ISO 

Cria procedimento de atualização do paga 
mento de despesas com condução de ofi 
ciais de justiça que executem o sistema 
solidir~o de cumprimento de mandados, na 
Capital do Estado» 

O DESEMBARGADOR ADRIANO MARREY, CORREGf 

DOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE S~O PAULO, NO üSO DE 

SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS E, 

CONSIDERANDO os termos do Provimento n. 
~,1j CXVII/SO, do Egrigio Conselho Superior da Magistratura,que 

autori~ou a implantação a titulo experimental e em cara 
ter de emerg~ncia, do sistema solidirio de mandados proc~ 

dentes de Varas Civeis e Criminais da Capital; 

CONSIDERANDO que, para a implementação 

desse sistema, hi necessidade de criaçio de um procedime~ 

to de atualização de pagamento de despesas com condução 

de oficiais de justiça, quando a cargo das partes, visto 

que foram suspensos, no periodo da experiência, os pag~ 
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pagamentos destas despesas s por conta de verba própria do 

Tribunal de Justiça; 

CONSIDERANDO a viabilidade da adoção de 

futuros indices de aumento do preço dá-gasolina como par! 

metros idôneos a terminar com o descompasso existente en 

tre os valores fixados em provimento, e os valores reais 

do produto. 

» 
CONSIDERANDO que o sistema solidário de 

cumprimento de mandados já e aplicado nas Varas Distritais 

da Capital 

R E S O L V E: 

Art. 1Q 	 Os valores referidos nas alineas "a" e
-)
) 	 "b" do art. 19 do Provimento 5/79 serão, quando a cargo das 

partes, r.eajus tados, por mei o de comun; cados emi ti dos pela 

Egregia Corregedoria Geral da Justiça, de acordo com os .".ln 

dices percentuais de aumento do preço da gasolina. 

Parágrafo unico O primeiro comunicado será publicado no 

dia 15 de agosto p.f. s data do inicio do sistema solidário 

de cumprimento de mandados. 

Art. 29 Os valores fixados no Provimento n. 5/79 

continuam aplicáveis às diligências especificadas no res 



----_._~._----'/','_.. _-

, 
,; 

"_..~ PODER JUDICIARIO 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

- 3 

respectivo art. 39» quando realizadas por oficiais de ju~ 

tiça não incluidos no sistema solidãrio de cumprimento de 

mandados, e tais valores não sofrerão os efeitos do rea 

juste estabelecido no artigo anterior. 

Art. 39 Ficam mantidos os demais dispositlvosdosJ>, 
Provimentos 5/79 e 5/80. 

Publlque-se.Registre-se. Cumpra-se. 

são Paulo, 05 de agosto de 1 980 
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ADRIANO MARREY ! 

Corregedor Geral da Justiça 
I' 

-) Publica0o ~o eD~tr~o (la Ji.:::'-:,'Çr.) 
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POOV'IlW!N NI 2?{aQ , , 

" Cria proe~b Ih atuall:aação do pAgUlento da 
du~ _ co~· d. onelaia d. juatiç.a. que 
execut•• O "lat_ lIolldirio d. OUJIprllunto de DlRU

I dadoll. na Capit,al. M Eat,,"4.0 ' 
1 
.i o D~a AllIiLU/O. 1'I.&JUUa'. COHRroEOOa GERAL 


DA. JUSTIÇA 00 E3'I'.lIlO DE mo PAULO. NO USO Dl> SUAS «TRl 

J, BUrÇOEs t.EGus E. . ' 


I CONSIDER.UIDO 011 te1"l101I do ProTillento n. ClCVII/OO, 

do Ee;résio COlUJelho B~rior da l1agiatratura. que aut,g,
t 

t rizau a · lmplautação a titulo ~.rilllen~~l e em caráter 
,: d. e~.rs-DCle. do Bist... lIolidário d. · mandadoa proc~

! d"nt". d. V"re. clv.ns • Crlminais da C"pitBl·,, 
-ç:OIfSIIlElIAlfll() qu.'e, parIl_" il:lple••ntaçãó d.lIII. ai..t~ 


~. ha n~_ ..idade d. eriaçao de Uia proe.dimen~o d... .!!.. 

. ia tual~açao d. ~eDto d. d••p@!laa 'co~ 'condu~"o· da or~


º- .- eiaia da ju.tlça, qua~ e e,,~ d~a ~art~s, visto que 

rora. eusp..naoa, no _".riodo da "><periencl.. ., oa p"gam~n


. , 
toa d."tlla d.ap_as. por eontll d. ".arblt proprl .. do Tr,t 

buna1 d. JlUltiça. . • " 
, CONSIDF.lWIlXI .. Tlabillda4. ,da ;'40<)ão d. 1'1,!turoll in 

, dio.a da aUDeuto do p~ dlt gtleolina C01l0 pera!ll8tros 1., 

doneo.. It tar1llinar cow O daeeo.pe",", mstent. entra 011 

valorea rindoll _ pI'O'Yil:l..rto, e 011 valorfls reais, do 

produto. 


CONSIIIE!l..lliDO ~a o aiet_. _lidário d. cU!llpriDl"n

' to d. oandadoa Já a aplieado nKM VAr~s Distrit"is da 

Capit,.l , 


'n E 6 O L V E: 

Art. lD Da ve.loras r.r..ndos naa sltcea& "fi" e -b" <lo

! art. lD do 'ProT1_lIto 5/79 ".rão. qU!lndo fi cereo . dali
e partea, reajUllt8doa. por ~~io d. · comur.loadoe .mit1dod~ 


~', 
5 
Õ la ~Co~or1a Ge~l .da JuatlçB, d. acordo co~ 


oa !ndJ.c_ pereantnai..a d. a1l1lente do preqo da ga_liDa~

C\. 


Parág:noro único O pr1la.tt1.ro oOJlUllloado serÁ publieado rxJ 


.~ 
dia ·15 d. a.8Oato p.r•• dAta do inicio do lIist ...... aolidÃ 

rl0 d. c~ d. lUl1I4Kos. ' 


Art~ 2g O~ val~~ ~oa no Preyi~eoto n. 5/79 cont~ 

a nus. eplicáTeia as. d111gane i .. 11 aapaoiticsdas no r.spe 

,. 
cti'7~ ano '11. quando r.alhadaa, VOr oUciais d. jostl
lia nao .inolUldo<a no 8ist._ lIolldarl0 de cumprimento d.
1 I:l8l:1dadoll. atai. TIIlo.... nÃo sotl'erão 't)••t.i tos do re~ .
,I 
j~st••stabel-aldo no artigo anterior.I 
Art. ,D Fie!t1l ealltl<1oa Otl dOI_h dhpoSlt1.TOIt dos Pr5l, 

~vi=antotl 5/79 e 5/00. . . _. .., 
l'Ubllqu_•• B.g1l1n--e•• CUlIpr8-s•• \ ' 
SÃ~ Pllulo,-o5da 1180"0 da 1960 

,(a) m:8. ALlRrAtlO I1A~ '- COHREG1iOOR GERAL DA JUS


,' .. '!'IÇA. 
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