
~m 6N E861 30 OH8W3Z30 ti OH10r IXXX ONV 

Olned OBS 3~ o~elS1 O~ e3!lSnr 
3~ SO!JJnIU3AJ3S SO~ OB3e!30SSV 

e~ 

WIl110H 



.. 

Ie 

ia 

o 
I, 

i-
l, 

,. 

li 

I 

I:' 


PROVIMENTO N'1 19/88 

Acrescenta. itens IWS (Ja.pítulos IV, VII e vm das Noro 
mas de Serviço e renmnera os a.tuais iUms 59 & 84 para, 
respectivamente, 66 & 91 do Ca.pítulo IV. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando a necessidade de integrar às Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça o teor dos Provimentos 13 e 16/82, em 
obediência ao disposto no artigo 2'1 de aludidas Normas (Provimento 
n9 5/81), e tendo em vista o que consta do Processo CGJ nv 64.694, 
resolve: 

Art. 1'1 - O Capítulo IV das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça fica acrescido dos seguintes itens: 

"59. - As contas de liquidação cíveis no Estado de 
São Paulo serão elaboradas, independentemente de prévia 
determinação judicial, contendo final conversão de seus va
lores em Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional, de 
acordo com o modelo anexo". 

"60. - Quando houver necessidade de transformar o 
montante de Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional 
em cruzeiros, as operações necessârias serão realizadas por 
câlculo do próprio Cartório Judicial do processo, sem nova 
remessa ao Contador". 

"61. - As questões porventura ensejadas pelas contas 
assim elaboradas serão objeto de apreciação judicial de caso 
por caso, após a manifestação das partes". 

"62. - O 2" Cartório contador enviarâ mensalmente a 
todos os Cartórios judiciais civeis "xerox" do Boletim da 
Associação dos Advogados, as quais deverão ser arquivadas 
por esses Cartórios para transformação, no momento em 
que for necessârio, do montante das Obrigações Reajustá
veis do Tesouro Nacional em cruzeiros". ' 

"63. - Nas Vlaras Distritais e nas.Comarcas do inte
rior, os respectivos Cartórios Contadores procederão da mes
ma forma no tocante aos Cartórios judiciais cl.veis perti
nentes". . , 

"64. - Os precatórios requisitando depósitos automa
ticamente reajustâveis conterão determinação de que a exe-
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cutada preencha os claros das contas referentes aos valores 
no dia do depósito". 

"65. - Por ocasião do depósito, a executada apresen
tará ao estabelecimento bancário, juntamente com a gula 
de depósito, uma cópia "xerox" de conta de liquidação im
pressa, com seus claros preenchidos, devendo o referido 
estabelecimento conferir esses cálculos antes de aceitar o 
depOsito, só o fazendo se exatos, remetendo, este, depois, ao 
Cartório do feito, essa "xerox" junto com a guia de de
pósito". 

Arte 2t - O CapItulo VII das Normas de Serviço de Corregedo
ria Geral da Justiça fica acrescido dos seguintes itens: 

"70. - Os contadores judiciais da Capital e do Interior, 
salvo determinação judicial contrária, utilizarão os mode
los anexos para os cálculos de liquidação em processos mo
vidos por funcionários contra a Fazenda Pública para haver 
diferenças de vencimentos". 

"71. - No caso de sobrevir, posteriormente, decisão 
judicial pela não expedição de requisitório reajustãvel, o 
processo seri devolvido ao Contador para nova conta 
simples". 

"72. Os Escrivães Contadores da Capital devem comu
nicar todas as eventuais alterações de jurisprudência refe
rentes a contas constantes de impressos propondo, imedia
tamente, à Corregedoria Geral da Justiça, novos modelos 
de impressos que sejam necessârios". 

Art. 39 - O Capitulo vm das Normas de Serviço da Corregedo
ria Geral da Justiça fica acrescido do seguinte item: 

"10. - Os depÓSitos de precatórios com requisição 
reajustâvel SÓ serão aceitos se apresentada ao e8tabeleci
mento bancário, juntamente com a gula de depósito, uma 
cópia "xerox" da Conta de liquidação impressa, com seus 
claros preenchidos, devendo o estabelecimento referido con
ferir esses cálculos antes de aceitar o depÓSito, só o fazendo 
se exatos, remetendo, este depois, ao Cartório do feito, uma 
"xerox" junto com a guia de depósito". 

Arte 4'1 - Ficam renumerados os atuais itens 59 a 84, para reg.. 
pectivamente, 66 a 91, do Capitulo IV das Normas de Serviço. 
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Art. 59 - :Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrârio. 

São Paulo, 23 de agosto de 1983. 

Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N' 20/83 

Acrescenia ao item 24 do Capitulo II, das Normas ele 
Servi1'JO de Oorregedoria. Geral da Justip. o modelo do Uvro 
"Prontuárlo Geral". 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o decidido no Processo CG. n9 64.513/82, 

Resolve acrescentar ao item 24 do Capitulo n, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o Modelo a ser seguido 
para a elaboração do livro "Prontuário Geral" que segue em anexo 
(Provimento nQ 2/82). 

Este Provimento entrará em vigor a partir de sua publicação. 

São Paulo, 31 de agosto de 1983. 

DeIS. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 
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