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Corregedoria Geral da Justiça 


PROVIMENTO N° 11/2002 


O DESEMBARGADOR LUIZ ELIAS TÂMBARA, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

CONSIDERANDO que pelo Setor das Execuções Fiscais da Fazenda Pública da Comarca 
da CapitaljSP tramitam mais de 2.000.000 (dois milhões) de processos de execução 
fiscal; 

CONSIDERANDO a estrutura material e humana disponível e o avanço da informática 
no Setor; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça à realidade do Setor, sem perder de vista a eficiência e segurança do 
controle sobre os atos processuais e movimentação dos feitos; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Alterar o título do Capitulo IV, das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça, para nele acrescer a designação: "DO SETOR DAS EXECUÇÕES 
FISCAIS DA FAZENDA PÚBUCA DA COMARCA DA CAPITAL" e no mesmo Capítulo inserir 
a Seção VI, com o seguinte teor: 

SEÇÃO VI 

DAS NORMAS DE SERVIÇO DO SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA 
PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL/SP 

Subseção I 

DOS LIVROS E CLASSIFICADORES OBRIGATÓRIOS 

117. O Setor das Execuções Fiscais da Fazenda Pública da Comarca da Capital deverá 
possuir os seguintes livros: 

a) Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; 

b) Ponto dos Servidores; 

c) Ponto dos Oficiais de Justiça; 

d) Visitas e Correições; 

e) Registro Geral de Feitos; 

f) Protocolo de Autos e Papéis em Geral; 

g) Cargas de Autos; 

h) Cargas de Mandados; 

i) Registro de Sentenças; 

j) Registro de Feitos Administrativos. 


117.1. Além dos livros acima enumerados, o Setor deverá possuir os livros pertinentes 
à Corregedoria Permanente, previstos no item 18, do Capítulo I, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça. 

117.2. Os livros poderão ser de folhas soltas, abertos, numerados, autenticados e 
encerrados pelo diretor de serviço, sempre na mesma oportunidade, podendo ser 
utilizado, para esse fim, processo mecânico de autenticação e numeração de folhas, 
previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de 
folhas. Uma vez completado seu uso, fica dispensada a encadernação. 



118. O Livro Registro Geral de Feitos poderá ser feito na forma magnética com, no 

mínimo, duas cópias de segurança, armazenadas em locais distintos. 


118.1. O Livro Registro Geral de Feitos poderá ser único para todas as distribuições, 

sejam elas manuais ou informatizadas, incluindo assim todo e qualquer tipo de dívida 

em execução e também os embargos de terceiros ou outras ações especiais. 


118.2. Adotada a forma magnética de registro geral de feitos, o balanço anual deverá 
ser comunicado à Corregedoria Geral da Justiça mediante oficio, permanecendo cópia 
arquivada em classificador. 

118.3. As anotações de arquivamento, motivo, data e maço poderão ser cadastradas 

somente no sistema informatizado, dispensadas anotações no Livro Registro Geral de 

Feitos. 


119. As cartas precatórias recebidas serão registradas em livro próprio, com indicação 
completa do juízo deprecante e dos nomes das partes. 

119.1. As anotações de devolução à origem, retorno para novas diligências e datas, 
poderão ser cadastradas no sistema, dispensadas anotações no Livro Registro de Cartas 
Precatórias. 

120. Nas remessas internas de autos entre as diversas seções do Setor de Execuções 
Fiscais fica dispensada a emissão de livros de carga e de protocolo de autos, lançando
se a carga e recebimento no sistema informatizado, o qual emitirá relatórios de 
conferência dos autos recebidos e remetidos. 

121. Deverá ser mantido rigoroso controle sobre os livros em geral, sendo que os de 

carga serão submetidos a visto mensal do juiz corregedor permanente, que se 

incumbirá de coibir eventuais abusos ou excessos. 


121.1. Fica dispensada a remessa a visto mensal dos livros que não tenham sofrido 

alterações em seus registros desde o último visto, sem prejuízo do visto anual. 


122. Recebidos os autos, as baixas devem ser imediatamente cadastradas no sistema 
informatizado, emitindo-se recibo de devolução, a ser assinado pelo escrevente-chefe e 
entregue à parte, dispensada a anotação de baixa no livro de carga. 

122.1. Mensalmente, devem ser emitidos relatórios de acompanhamento das 

pendências, ao juiz corregedor permanente, para as cobranças necessárias. 


123. O Livro Registro de Sentenças poderá ser constituído por relações de sentenças 

resumidas. 


123.1. O registro, nessa hipótese, deverá conter: a) certidão de que estão sendo 
registradas as sentenças relacionadas, com o nome e número de matrícula de quem as 
registrou e a data em que praticou o ato; b) número do livro de registro; c) indicação 
resumida do fundamento da extinção; d) nomes das partes e número do processo; e) 
nomes dos juízes que prolataram as sentenças; f) número do registro individualmente 
consignado. 

123.2. Em cada processo será certificado o número do registro, do livro e das folhas em 
que a sentença foi registrada. 

124. O registro das sentenças poderá ser feito em meio magnétiCO, com cópias de 
i segurança, correspondendo cada disquete ou mídia eletrônica a um livro, devidamente 
! numerado, mantida a ordem seqüencial e com sistema de consulta às sentenças nele 
registradas, sem prejuízo do cumprimento das providências mencionadas no subitem 
123.2 supra. 



125. Poderão ser digitalizados os Livros Registro de Sentença que não forem feitos 
desde logo em meio magnético, mantida a numeração, com cópias de segurança, índice 
e mecanismos de consulta. 

126. O registro dos autos incinerados será mantido em meio informatizado, com cópias 
de segurança, dispensado o livro ou classificador, sem prejuízo da observância do 
procedimento para a destruição de autos de execução fiscal, estabelecido em 
Provimento do Conselho Superior da Magistratura. 

127. O Setor de Execuções Fiscais da Fazenda Pública da Comarca da Capital possuirá 
os seguintes classificadores: 

a) para atos normativos e decisões do Conselho Superior da Magistratura; 
b) para atos normativos e decisões da Corregedoria Geral da Justiça; 
c) para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente; 
d) para copias de oficios expedidos; 
e) para oficios recebidos; 
f) para GRD - guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça; 
g) para guarda da "Folha do Diário Oficial" correspondente a publicação das intimações 
do oficio de justiça. 

127.1. Aplicam-se aos classificadores as disposições dos subitens 32.1, 32.2 e 32.3, do 
Capítulo Ir, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

Subseção II 

DA ORDEM GERAL DOS SERVIÇOS 

128. Nas execuções fiscais da Fazenda Pública ficam dispensadas as anotações, na capa 
ou autuação do processo, do número correspondente ao Livro Registro de Feitos, da 
data e da folha em que se acha o registro. 

128.1. Deverá ser atendida a providência determinada no subitem 45.1, do Capítulo Ir, 
destas Normas de Serviço. 

129. Os escreventes farão a revisão das folhas dos autos a serem encaminhados ao 
juiz, e os escreventes-chefes daqueles a serem remetidos à superior instância, 
verificando a numeração e suprindo as omissões, de tudo dando certidão nos próprios 
autos. 

130. Os autos não poderão exceder a duzentas folhas em cada volume, excetuados os 
casos especiais, decididos pelo juiz, fundamentadamente. 

130.1. Com autorização judicial, as peças processuais com seus documentos poderão 
ser seccionadas quando atingido o volume de duzentas folhas. 

131. As intimações pela imprensa oficial deverão observar o disposto no artigo 27 da 
Lei 6.830/80, autorizada a utilização de certidão única de remessa à imprensa oficial e 
da publicação, consignando a data desta. 

132. Caberá aos escreventes-chefes zelar pelo adequado cumprimento das normas 
atinentes à publicações e intimações por carta, conferindo diariamente as minutas para 
remessa à imprensa e as cartas a serem enviadas, sem prejuízo da fiscalização 
ordinária do juiz corregedor permanente. 

133. A afixaçi!io de editais de qualquer natureza será efetivada e certificada pelo 
escrevente-chefe da seção. 



133.1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas 
com a rubrica do escrevente-chefe responsável pela seção. 

134. Em todos os mandados expedidos deverá ser anotado o número do respectivo 
processo, dispensada a anotação do número de ordem da carga, se esta informação 
constar do sistema informatizado do Setor e estiver disponível para consulta e 
verificação correicional. 

134.1. Deverá ser certificada nos autos a expedição e a feitura da carga do mandado 
ao oficial de justiça, que assinará o livro respectivo. 

134.2. Existindo seção designada para a feitura das cargas, será certificada nos autos 
tão-somente a expedição do mandado e a remessa à tal seção, que velará pelo 
lançamento da assinatura do oficial de justiça no livro próprio. 

134.3. No sistema informatizado serão anotados a data da distribuição do mandado ao 
oficial e o nome deste, para consulta e controle de prazos. 

134.4. Ressalvados os mandados urgentes, em razão do volume do expediente, por 
autorização e mediante controle do juiz corregedor permanente, poderá ser adotado 
sistema de carga única, mensalmente. 

134.5. Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados serão cumpridos 
em 30 (trinta) dias, prorrogável, a critério do juiz, mediante pedido justificado do oficial 
de justiça. 

134.6. Nas 24 horas que antecederem o vencimento do prazo para cumprimento do 
mandado, desde que não seja possível a ultimação da diligência, deverá o oficial de 
justiça formular pedido de dilação, justificando os motivos da demora, vedada a 
devolução sem integral cumprimento, salvo expressa autorização judicial. 

135. Fica dispensada a elaboração dos fichários de que tratam os itens 10 e lO-A, do 
Capítulo lI, destas Normas, desde que haja sistema informatizado que os substitua 
plenamente no que pertine a seus dados, mantidas cópias de segurança diária, 
semanal, quinzenal e mensal. 

136. Devem obrigatoriamente ser cadastrados no sistema informatizado, para cada 
processo: a data da distribuição; os nomes das partes; número do RG e do CPF do 
executado ou do CNPJ se pessoa jurídica; a natureza da ação; o número do processo; o 
número da certidão da dívida ativa; o valor da causa; a natureza do crédito em 
execução; número do registro, do livro e das folhas do registro de sentença; anotações 
sobre recursos; a data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão; o arquivamento; 
outras informações que se entender relevantes. 

136.1. Em relação ao andamento dos processos, as anotações devem ser fidedignas, 
claras e atualizadas, observado o padrão de andamento, de forma a refletir o atual 
estado do processo. 

136.2. A anotação relativa ao arquivamento mencionará a data deste, seu fundamento 
legal e o número do pacote. 

137. Ocorrendo a destruição dos autos, fica autorizada a supressão das informações de 
andamento armazenadas no banco de dados do sistema, nele sendo mantidos os dados 
indispensáveis à expedição de certidão de objeto e pé, homonímia e consulta. Os dados 
subsistentes e os suprimidos serão arquivados em cópias de segurança. 

138. Incumbe à seção de leilões observar o disposto nos artigos 686 e 687 do Código 
de Processo Civil, devendo o escrevente-chefe, sob responsabilidade pessoal e 
indelegável, elaborar certidao pormenorizada do atendimento aos artigos mencionados. 
Em caso de afastamento do escrevente-chefe, o escrivão-diretor indicará quem o faça. 



139. Os pedidos de vista, substituição de parte, suspensão e extinção de processos, 
formulados pela exeqüente, poderão ser apresentados por meio magnético, dependendo 
o ingresso das informações no sistema informatizado de senha especial do diretor de 
divisão ou de serviço. 

139.1. O meio magnético, com o conteúdo das informações, permanecerá arquivado 
em local adequado e em ordem numérica seqüencial, anotando-se em cada um a data 
do recebimento das informações e do cadastramento. 

139.2. Os pedidos de extinção da execução, recebidos por meio magnético, serão 
certificados nos autos, submetendo-os à exeqüente para confirmação e posterior 
apreciação judicial. 

140. Despachos de mero expediente, decisões interlocutórias e sentenças resumidas 
poderão ser proferidos num único ato que aprecie vários processos na mesma fase e 
contenham pedidos idênticos. 

140.1. A serventia deverá separar e relacionar os processos, submetendo-os à 
apreciação judicial, formalizando-se os atos praticados em expediente administrativo, 
registrado, numerado e mantido em escaninho próprio, de modo a permitir fácil 
consulta. Cópia do ato judicial será trasladada para cada um dos processos 
relacionados, certificando-se nos autos judiciais o procedimento adotado. 

141. As certidões das diligências cumpridas por oficiais de justiça e os autos por eles 
lavrados devem ser apresentados com cópia. 

141.1. Devolvido o mandado, as cópias que o acompanham deverão ser anexadas à 
contracapa dos autos. 

141.2. O desentranhamento e aditamento de mandado poderá ser dispensado, a 
critério do juiz, expedindo-se novo mandado, fornecendo, a parte, as peças necessárias. 

142. Nenhum processo deverá permanecer paralisado em cartório além dos prazos 
legais ou fixados; nem tampouco ficar sem andamento por mais de 30 (trinta) dias no 
aguardo de diligência, devendo, nestes casos, ser promovida a conclusão ao juiz. 

143. Em todas as seções, o controle dos prazos dos processos deverá ser feito 
mediante o uso de escaninhos divididos por períodos de 01 a lO, 11 a 20, 21 a 31, nos 
quais serão acondicionados os autos de acordo com a data do vencimento do prazo que 
estiver fluindo. 

143.1. As seções poderão, ainda, manter escaninhos próprios para os processos 
suspensos por decisão judicial. Neste caso, os processos serão agrupados por mês de 
vencimento e o prazo verificado mensalmente. 

143.2. Cada seção, sob a responsabilidade direta do escrevente-chefe, deverá manter 
um escaninho específico para casos urgentes e outros assim considerados por 
determinação judicial, com verificação diária dos prazos. 

143.3. Os processos, nos quais haja prisão decretada, deverão ser mantidos em 
escaninhos próprios, com verificação diária dos prazos. 

143.4. Os autos deverão ser acondicionados nos escaninhos na posição vertical, em 
ordem crescente, de forma a permitir rápida localização, perfeita identificação e 
visualização. 

143.5. O controle dos prazos poderá ser efetuado por sistema informatizado que 
permita a emissão de relatórios dos processos com prazo vencido. 



144. Mensalmente, até o décimo dia útil do mês subseqüente, o escrivão-diretor 
relacionará ou autos em poder das partes, além dos prazos legais ou fixados, para as 
providências mencionadas no Capítulo lI, item 105, destas Normas de Serviço. 

145. Deverá ser sempre certificado, nas peças e documentos desentranhados, o 
número do processo em que se achavam juntados, salvo em se tratando de 
desentranhamento de cópias ou peças para instrução e/ou aditamento de mandados, 
ofícios e cartas precatórias. 

146. Julgada definitivamente extinta a execução, por qualquer motivo, 
independentemente de determinação judicial, serão expedidos ofícios, mandados ou 
qualquer outro instrumento necessário à liberação das penhoras ou outras constrições 
eventualmente levadas a efeito, bem como expedição de contramandado de prisão, se o 
caso. 

146.1. Fica dispensada a juntada, aos processos extintos, com sentença transitada em 
julgado, dos mandados de citação e de penhora ou arresto, bem como de petições que 
contenham novos pedidos de extinção ou de suspensão. 

146.2. Serão juntados, entretanto, aos processos extintos, os mandados de penhora ou 
arresto que demandem providências para o levantamento da constrição. 

Subseção III 

DO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS 

147. Fica dispensada a anotação na capa dos autos do número correspondente à caixa 
em que o processo foi arquivado, mantendo-se o controle no sistema informatizado. 

147.1. Na tampa da caixa de arquivo deverá ser colado impresso próprio, onde serão 
anotados a denominação completa do ofício de justiça correspondente, o número da 
caixa e o motivo do arquivamento, dispensada a relação do número dos processos. 

147.2. Fica dispensado o preenchimento da planilha para a remessa dos autos ao 
Arquivo Geral. 

148. As requisições de desarquivamento ao Arquivo Geral poderão ser feitas num único 
impresso, contendo a unidade requisitante, o número do processo, o nome das partes, a 
natureza da ação e o número da caixa. 

149. Ressalvadas as regras contidas nos itens acima, o arquivamento e 
desarquivamento obedecerão à disciplina estabelecida no Capítulo lI, itens 120 a 133, 
destas Normas de Serviço. 

Subseção IV 

DA DISTRIBUIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

150. A distribuição das execuções fiscais poderá se realizar por meio eletrônico, após o 
encaminhamento, pelas Procuradorias das Fazendas Públicas, de arquivo contendo 
todos os dados das petições iniciais, necessários à distribuição e materialização dos 
novos processos, dispensando-se, nesse caso, a apresentação de petições iniciais já 
materializadas. 



150.1. O meio eletrônico será acompanhado de relação, em duas vias, que conterá o 
nome de cada executado e respectivo número de certidão da dívida ativa, referente aos 
processos distribuídos, sendo que uma das vias será devolvida no ato, protocolada, para 
controle da Fazenda Pública, e a outra encaminhada ao Distribuidor. 

150.2. São dados necessários à distribuição e à materialização das peças iniciais do 
processo: 

I - capa do processo; 
11 - petição inicial; 
111 - certidão da dívida ativa; 
IV - mandado de citação. 

150.3. Recebido o meio magnético contendo as execuções a serem distribuídas, os 
dados serão inseridos no sistema, em arquivo provisório, para conferência e verificação 
da presença de todos os elementos indispensáveis à futura materialização, emitindo-se 
relatórios de consistência. 

150.4. Não se fará a distribuição por meio eletrônico de execuções fiscais que não 
possuam os dados mínimos necessários à materialização. 

151. As petições iniciais de execuções fiscais, materializadas ou eletrônicas, após 
verificação do seu aspecto formal, poderão ser recebidas por ordem de serviço em que 
constará a quantidade de petições distribuídas, a numeração delas e a íntegra da 
decisão judicial de processamento, de tudo certificando-se nos autos e/ou anotando-se 
no sistema informatizado. 

151.1. Apreciada pelo juiz a regularidade formal das petições iniciais, será expedida 
Ordem de Serviço de recebimento de tais peças, de responsabilidade do juiz corregedor 
permanente. 

151.2. Emitida a Ordem de Serviço e o relatório de consistência, escrevente-chefe ou 
diretor, com senha especial, deverá confirmar a efetiva distribuição eletrônica, somente 
então sendo gerado o Livro Registro Geral de Feitos em meio magnético. 

152. Confirmada a distribuição, a consulta ao processo eletrônico ficará disponibilizada 
aos interessados, que poderão solicitar a extração de cópia. 

Subseção V 

DA MATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS 

153. A materialização dos processos distribuídos eletronicamente dependerá de 
expressa autorização judicial, cuja execução caberá ao diretor de divisão ou de serviço. 

153.1. A materialização poderá ocorrer de forma individual ou coletiva. 

153.2. Para a materialização, individual ou coletiva, serão impressos todos os 
documentos digitais agregados ao processo. 

153.3. Uma segunda materialização somente será admitida, mediante senha do juiz 
corregedor permanente, nas hipóteses de erro na primeira materialização ou de 
restauração de autos, na forma do artigo 1.063 e seguintes do Código de Processo Civil. 

153.4. Ocorrendo erro na primeira materialização, as respectivas peças serão 
inutilizadas, certificando-se a ocorrência na nova materialização. 



153.5. A materialização não será efetivada caso o processo tenha sido extinto ou 
cancelada sua distribuiçilio, salvo motivada decisão judicial em sentido contrário. 

153.6. Efetivada a materialização, proceder-se-á à conferência dos processos que 
tenham sido efetivamente impressos, certificando-se nos autos. 

153.7. A materialízaçilio consistirá na impressilio dos seguintes documentos e dados: 

I - capa do processo, na qual constarão a identificação do diretor de divisão ou de 

serviço responsável pela materialização (nome, registro funcional e rubrica), número do 

processo e código de barras; 

II - petição inicial; 

111 - certidão indicando o número da ordem de serviço de recebimento das iniciais; 

IV - identificação do procurador da Fazenda Pública (nome, número de inscrição na 

OAB e rubrica eletrônica); 

V - numeração da folha, dentro do processo, no canto superior direito, com a rubrica do 

funcionário responsável pela conferência da materializaçilio; 

VI - certidão da dívida ativa, com a numeração no canto superior direito da folha no 

processo, com a rubrica do funcionário responsável pela conferência da materialização; 

VII cópia da petiçilio inicial, com folha rubricada eletronicamente e numerada; 

VIII - cópia da certidão da dívida ativa, com folha rubricada eletronicamente e 

numerada; 

IX - certidão de conferência da materialização, em folha própria, com numeração da 

folha no processo no canto superior direito e rubrica do funcionário responsável 

(subitem 153.6). 

X - demais documentos eletrônicos agregados ao processo. 


Subseção VI 

DA CONSULTA AO PROCESSO ELETRÔNICO 

154. Assegura-se a qualquer interessado a consulta visual dos processos eletrônicos em 
terminais específicos, com possibilidade de verificação das folhas dos autos, como se 
estivessem materializados. 

155. A consulta compreenderá informação dos últimos andamentos lançados em 
relaçilio ao processo, e respectivas datas, acrescida da menção na tela de que se trata 
de processo eletrônico. 

156. POderá a parte ou o advogado obter cópia não controlada do processo eletrônico, 
mediante pagamento da taxa respectiva, cópia esta que será impressa com a indicação 
da palavra "cópia" em todas as folhas cuja impressão for solicitada. 

157. O juiz corregedor permanente, desde que previamente autorizado pela 
Corregedoria Geral da Justiça, havendo concordância da exeqüente e do executado, 
caso tenha ele se manifestado nos autos, poderá autorizar a digitalização de processos 
já materializados. 

Subseçlo VII 

DO PROCESSAM ENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS 

158. Recebida a distribuição por meio eletrônico ou material, serão expedidas as cartas 
de citação. O resultado dessas diligências será cadastrado no sistema informatizado. 

158.1. O aviso de recebimento, positivo ou negativo, será guardado em classificador 
próprio ou outra forma adequada de acondicionamento, sem necessidade de imediata 
materialização dos processos eletrônicos. 



158.2. Realizado o cadastramento do resultado da citação postal, serão emitidos os 
mandados de penhora, em relação aos executivos fiscais em que a citação por carta 
resultou positiva, e de citação e penhora, nas hipóteses em que houve recusa no 
recebimento da carta ou devolução da correspondência por não atendimento. 

159. Os resultados negativos das diligências de citação, que não estejam abrangidos 
nas hipóteses do item precedente, serão cadastrados no sistema de informática, 
intimando-se a Fazenda por mandado. 

160. Nas hipóteses de constrição judicial, de oposição de embargos, interposição de 
recurso, pedido do executado ou da exeqüente, o processo eletrônico será, após 
determinação judicial, imediatamente materializado, prosseguindo nessa forma, sem 
prejuízo das devidas anotações no sistema. 

161. Os despachos de mero expediente, as decisões interlocutórias e as sentenças 
resumidas, desde que padronizadas, poderão ser proferidas em processos eletrônicos 
sem necessidade de materialização, procedendo-se na forma do item 140 desta Seção. 
Será mantida em expediente próprio, a relação dos processos que se encontrem nessa 
situação e a respectiva decisão judicial, cadastrando-se no sistema e arquivando-se a 
relação para eventual consulta. 

162. O sistema informatizado manterá rigoroso controle de prazo para os processos 
eletrônicos, cabendo ao diretor de divisão expedir relatórios dos processos sem 
movimentação há mais de 30 (trinta) dias, encaminhando-os ao juiz. 

163. Das intimações dos despachos e decisões proferidos em processos eletrônicos 
deverá constar o conteúdo daqueles, a data em que foram proferidos e o nome do juiz 
prolator. 

163.1. Todas as intimações da exeqüente deverão ter suas datas registradas no 
sistema. 

163.2. Certificado, no sistema informatizado, o decurso do prazo das intimações, o 
processo eletrônico será submetido à apreciação judicial, mediante relação. 

164. O processo eletrônico será arquivado, após decisão judicial lançada na forma do 
item 161 supra. 

164.1. Funcionário com senha específica de acesso lançará, no sistema informatizado, o 
comando de arquivamento. 

165. A partir do arquivamento ficarão bloqueadas a consulta visual e a extração de 
cópias não controladas, o que somente poderá ser disponibilizado em caso de 
desarquivamento dos processos eletrônicos, obrigatoriamente precedidos de autorização 
judicial específica. 

166. Decorrido 1 (um) ano do arquivamento dos processos eletrônicos extintos, serão 
mantidos no sistema de informática apenas os dados mínimos indispensáveis à 
expedição de certidão de objeto e pé, homonímia e consulta de andamento. Os demais 
dados serão excluídos do sistema de informática e arquivados em meio eletrônico de 
segurança. 

166.1. A exclusão de dados do sistema de informática se sujeitará, no que for 
pertinente, à disciplina estabelecida para a destruição de autos de execução fiscal. 

Artigo 2° - As normas desta Seção aplicam-se exclusivamente ao Setor de Execuções 
Fiscais da Fazenda Pública da Comarca da CapitaljSP. 



Parágrafo único - A adoç~o das mesmas regras, pelos Serviços Anexos das Fazendas 
Públicas das Comarcas do Interior do Estado, dependerá de prévia autorização da 
Corregedoria Geral da Justiça, desde que o volume de processos em andamento a 
justifique e esteja o Setor dotado de sistema informatizado que garanta a eficiência e 
segurança da distribuição e controle de andamento dos feitos. 

Artigo 3° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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