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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTiÇA 

P R O V I M E N T O ~ 13/2000 

Estabelece nonnas relativas ao cumprimento de 

diligências por Oficiais de Justiça fora do Estado de São 

Paulo, quando aplicável o "Protocolo de Cooperação", 

celebrado em 20 de janeiro de 1999 e aprovado pelo 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo em 24 de fevereiro do mesmo ano, que instituiu 

nonnas relativas à prática de atos processuais em 

comarcas próximas às divisas dos Estados de São Paulo, 

Mato Grosso do Sul e Paraná. 

o DESEMBARGADOR LUÍS DE 

MACEDO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o exposto, requerido e 

decidido nos autos do Processo GAJ3 04/99. 

RESOL VE, 

Artigo 10. - Acrescer ao item 2J, do 

Capítulo VI, das Nonnas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, o 

subitem 21.1. com a seguinte redação: rA 
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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTiÇA 

" 21.1. No cumprimento de atos no território 

das Comarcas localizadas nos Estados vizinhos, de acordo 

com o "Protocolo de Cooperaçio" celebrado, o oficial de 

justiça deverá, munido de um oficio de apresentação, se 

dirigir ao Fórum local, onde os funcionários do respectivo 

ofício judicial subordinados ao Juiz Diretor do Fórum lhe 

fornecerio todas as informações solicitadas, especialmente a 

respeito da localização e dos meios de acesso ao local 

designado para cumprimento do ato. Neste caso o reembolso 

das despesas de condução será fixado, bem como os atos 

serio praticados, de acordo com as normas previstas neste 

capítulo. " 

Artigo r. - Este Provimento entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

São Paulo, 31 de março de 2000. 

, de ~~'7 -. //./~
0, ' 

Luis de Macedo 
Corregedor Geral da Justiça 



SUBSEÇÃO i""'" :~.. '..t',:";'~:;':, ... 
ATOS ECOMUNICADOS Dk,;'fé.:\O'~· '. 
CORREGEDORIA GERAL DA 'JUSTlCA '.' 

','" j ·I';.,:';riA~,~;i(:tvI\." (
DEGE ..~ .~:~TJ~~"\.'I'l'"tti'~l 
Comunicado Conjunto .CO. 383/2!1OO !'.Ai.! f I . 

Em 20 de janelro:ile.1999~'.na-cldade de 
Curitibe, no Gablnete;d,:J;:cm~lIq!l.l11la&el.1 da 
Justiça do Estado dQ.~!r.~I)~",o~.El!I!!,~~.1Sis. 
Corregedores Gerala da J,,!i,ti~,~.~.,~' Slo 
Paulo, Paraná ~ ~ato Gr~~~~,~~~.~!~a\e.braram 
Protocolo de Cooperação tendente'" 1I1sclpllnar a 
prática de atoe proceásuilii:.ríi1i:OmarCài"próllÍmas 
às divisas dai' unidades' faderativaà"acima 
nomeadas, dinamiza~do,o tr!.l1)jte·~p,IJe.ltos e 
tornando desnecessária, em vária. 'hipoteses, a 

expedição de cartas precatórias> "';1'.>.,·;"') .... J~ 


Efetivada a aprovaçAo dóPróiocolo de 

Cooperação pelos órgloe superiores dQs Tribunais 

de Justiça dos Estados de Slo Paulo,' Paraná e Mato 

Grosso do Sul, visando e ampla divulgaçlo e a 

efetiva operacionalização do acordado,. os Exmos. 

Srs. Corregedores Gerais da Justiça estabeleceram 

que: ... '.''': "". 


Ficam delimitadas, comO.comarcaa de divisas 

abrangidas pela. nova. normatizaçlo, com 

vinculação direta e excluaiva,'·equelé. ip'ontadas 

nos quadros abaixo:' .. ~. .,~., ,~'~,," ~;:;,;.<" 
 . 
A) Estados de São Paulo e Mato Gr0880 do Sul :, 

São Paulo Mato Gr_ do Sul 
Andradina 


Bataguaçu":" ......_...
Presidente Epitácio' ." 

Santa Fé do Sul 
 Aparecida dó Tabuado 
Tupi Paulista 

. :- i·.r ~ ; .!\f-lilO 

BI Estados de São Paulo e Para!!á. J ., 'i, lU'. 


São Paulo !'arena ".' 

Apial 
 Bocaluvo do Sut;' .' 

'. AdrlanóPQlls "~':.: . 
'" , .. I., 1,:;0 ,tli v), 

e Cerro Azul,... Fi' ,"" 

Assis 
 Sertanó!ÍOlla'ê . '


Comélio <. ,•., .... 


Procópio' . , . 

Cândido Mata 
 Cómállo ProCópio .. 

Santa '. 
Mariana' .Oi, " ~' .• 1 

Fartura Carlópolis e Ribeirão 

Claro 


Itaporanga 
 Siqueira Campoe e 
Wenceslau': .', " . 

. Brés . ,.,,'. i,.,'. 

Itararé Sengés a Jaguáriáva 

Ourinhos 
 Jacerezinho, Cambará 

e 
Ribelrlo Claro' 

Palmital Andini a Bandeirantes 
Presidente Prudente Colorado 

Regente Feijó 
 Porecatu .' .', 

Teodoro Sampaio .. 
 N.ova Londrina; 'Terra 

RICI,,:·: h··.·:~ " 

, Alto Paraná, Slo Joio 
doCaiuá '. ,. 

.. ". '.I .. 
e Paranacity " 

C) Estados da Mato Grosso do Sul e Paraná ,,, 

...,Ina[Mato Grosso dO Sul 
Mundo Novo 

Bataiporl 

Naviraí 

Alt6!lia, II!C!~., (;I'alra e. 

1ierra 
 . 

. . Roxa ";.: :~,: . 
Santa lzabel do Ival, ; 

Lendae" ,;';:." "'; 

Nove Londrina'}' 
lcerãlma ",,, .,; 

." .0l\lfieiaLa de justiça,quando do .cumprimento I 

de atoa· no território' das comare... de:um Estado 
vizin~Or-d.y,j~lkll))lol~O~ld"~!!I."qt!!1iodé
apreSentlÇ6o, comperecer ao. ~ó,ruT,.IOIlfII,\~~e oe 
funpionáriOl do oficio jUdiclll ,(ocallhe 'flllnecerio 
tocl_ela" IIlfôrmaç6te stillcltáda'-' iI~"elÍp'eçlal , 

I quaÍlt~.ilocallza~cY. aOl 'm.lo'·'d"IC8~\'801 I
.:ender8ÇQÍmanCIóMdõinoe·mandáddi.,jj!)''UiJ;lI· ; i 

• ..' • Ç .. ~~tH'" , 

Quando '~Iatlr, na, 10~.ºd~'~ll!aJ(crnl um 
allcliljudlclal,001lcill d~.QI1l9lr~tqu.ljI 

üc.o~ aYara..~:(j.MhMluItDlr;tor do 

.;,fórumi6.titullll a1stltmil:Jt ~%Cl' tll..,.·~ *a;,~~ ", 


, Ás COfTIQécI~il"'Gera\l~ Ju~ldQ.E~~O~ 
de SAo Paulo, Paranfe MatõJGroeilo1lfo SUL 

t, ~lWr~oLn~.P.ICIflÇf! I!I~JI~ .4!! valor. .. 

,,;JI~.,i!JI!.il(lJ:IV:!t~!IlprJ~.om ~~d~. !lJ.v"J~P. 

. daqlllll,.lIl)q'f~I\,,,mlll~8,*c,,?rI\Pm.,~~~JI\atcas


'JlPI~~~~~~ff31~.i'I"ll)q.ÀTIl",·~ . i 
,"ill~\IoP~t~onl)tegral ,c!(),!lotQCOI.o·d"COoperação 
.GClI.btIdo ..ri publlcado;·peI. Imllf'''' oficial. 8Il) 

a clnco;.adlç6ee;.elternadaa, .acomp,nh.do!dO 
.presente comunicado. . .'IGi)"I(u;"S~!'<fl~ie,!D ' 

PROTOCOLO DE coói'ERAçAol.1L, .1,0 'a . 
': ',. ~lne'I'~I'normi. :d. côop'r•.91O enfr. OI 
:Ee,.dOl do"Mato Oro_ do,SuJ, Pir.n'''~S1o 
r P.ulo,'quento,.pr6tlca ·iIt'lt~ prOcta.ü.~· ...m 
. ~JrixI_ ..~'chIIiL"J~~b., 

. '. Os dé"mbargador.'i á.ÍlOll:» ÀUGÚSTO 
NlGROJ:C),.cEIÇAO,,(;(jrrall.do~"Gétal::da:Justiça 

.,.do &tedo de\SAo:Paulo? OTO LUIZ-aI!ONHOLZ, 
Corregédor,Gerahja.Jjl8tlça dÓ:Eate!Ioido.Paraná e 
~LTON CARU, Corregadl\tlBW.tI d4.:J.ll4Jlça do 
Eata~o ela ~~tll,9rq~.0,9o;~~I~ n~u~ d~suaa 
8~\~~~1\~;"11.~':;B' l~~~;~'~- ~l:a-' S;I~N' J 

Con'ld.rando a necIIsldad8 ,dJ,\.\lf,tlva 
coopereç60 antre oe E~AI.~~ ""..uI.9,~Prareni 
e M~o .Gr~ ~ ~u!, ~!!' ~~!\I~~,.!I~r a p'rétlce
de' atol procN8uII.ein(;omerc88 ~liflgü.8, da 
fácil com,uriICíç60in8·lIlvlM íinirl'oi'irê!i.E .... ~cia;' 
'<i"",.,~; ~('~Gir~lidÓ~~u~í>o~~rI!~,~,: 

do Código de Pr0C888Q,..Ç\~1.11 ,l!r'~rdeu~gJllzar a 
comunicaçlo d. atoe prOca8a~àlà, lIobratudó pera. 

. dinamizar a:tr'in'lltà~b dia 'demanda'-"elimlnar a 
burocreciajudlclár1a;. .",:...~,,rtl""b·(".'l (i(rit«~",,~" 

",'" vConaIdii'incio, alndàique-a regra do art!~, 
do Códlgo.'da PrOC88lO Civil,· também'·.. aplicii no' 
caao da Comancea contlguaa, dé'Eétaíloidifêfitntes;' 
- ··'·.. C!,ÍlsICie;i~~dci;"'d8:'cilÍlÍ'~,·~v~~fe~ ~\I~ 'a"
n~C88,sldade de "(~.'upera~,~a~~~r.ppf..~la :e 
dinamizada a uamltaç60 doefeitbs emlniíhlzildo o 
tempo' deipendido atá.a solução doa litlglos e a 
efetividado. ~tu!.,la jU(.~!c"?~li. ,il1V,hJ'j 

. ~SOLVEr.1.. ad ref~rendUI1l ços Tribunais de 
Justiça; doe Estadoe ~e Slo_P~ulo, rar,n~ ,11' Mato 

; 

Grosso do Sul, instituir o presente,rrgtÇlçolo,de' 
.Cp,oPPlaçAo, no~ seguintes ter'1'l:~: , ... ,,'.1 C. 

; .. 1.. ;r~~o,C:lVE,L:"'~(.iJé.illÍ~"Cl.<I 
".; "l.Tendo em viata'que'o art.<230,.do Código de 

Processo Clvll,edispanll carta precatória, exceto .. 


i· quando .. tratar da medlde COIiitritivi,'ila:OfIclals . 

de Justiça do, Poder Judiciário' doe 'Eatadoe ·de Slo 

Paulo, Paraná a Mato Groaao'do;Sul,'.portindo


i identidada funcional, podem ingressar no território 
I. da r,sp~y.. Cflf1l,.rce :v!~i'!/Ia'lll\q,pa~~~temente 
: do crltárlo da proxlmldad~,~ra;,ef,l!lllli{;9itaçqes, 
! mesmo com hora certa, e IntlmaçOes (depoimento
! pessoal, testemunhas, perito a assiStentes técnicos). 

, 2. Expedir-ae-á certa precatória. no caso do nAo 
comparecimento da testemunha' devidamente' 
intimada,. excluída a aplicação. dos artigol ~18 e 219 
~o CÓ~!9t.d~ Proçe8ll0.'pena! ,,:tl~di?'Cq~igo de 

rocesso i IV!. 'lr·l,. ':" ~'", -' ," ,Iti.' ';o:" ';r,J;- I 

11 ,INFANcIA EJUVENTUDE: ."" I.,', 'i' ,-", •. " 


.. :,~, As cltilSOeli e 'IntlmaçOes :serlo 'réàlizadas 

dentro dos' crltárlos 'estàb~lecldos' nós.' Itans ' 


. 8nterlore8,'f\~ : ,'i '.' .'-.; ..... ~'.)(~ ·t'~'.,!.I.;' L' 

2. Para a realizaçlo de estud'óO~Ócl~1 'ou 
plicológico, inclusive nea açOas de famflia, os . 
técnlcoa do Poder. Judiciário dos Estados de Slo 
Paulo, ~aranál ~'~Lato gr~o,.ltct ~ul p,qd!m atuar 
afnqu~qujr, ~,~~,!I)I'F'WtlI!\t!~.H>lIlOi . 
,;; ,,3.. Na execução das' medidas lócllHlducatlvas 
em qua nlo haja Internaçlo expedlr-se-á 'certa de 
guia, com, delagaçAo ~a poderes, para.ll!ecuçAo da 
madi!ll! na localldada'ilaresldência 'dD állolescente 
de fOÍlni8 ~an!~~;~~~ ~1~c~I~.~I11~lui.,~'1IlIIa ~ 
comunldade. ".,.... _ 

http:art.<230,.do
http:Corregadl\tlBW.tI
http:co�i'ERA�Aol.1L
http:JI~.,i!JI!.il(lJ:IV:!t~!IlprJ~.om



