
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTiÇA 
PROVIMENTOS 

03.09.2003 

PROVIMENTO CG N.°20/2003 

O DESEMBARGADOR LUIZ TÂMBARA, CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a edição do Provimento nO 774/2002, posteriormente modificado 
pelo de nO 813/2003, por parte do Egrégio Conselho Superior da Magistratura; 

CONSIDERANDO o disposto no caput, e inciso IV, do artigo 336, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça, com a redação àqueles dada pelo Assento Regimental 
nO 356/2003; 

CONSIDERANDO a necessidade de adaptação das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça no que diz respeito aos depósitos judiciais; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Ficam modificados os itens 1 a 5, e respectivos subitens; bem como 
acrescidos os subitens 2.3, 2.4, 2.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, à Seção I, do Capítulo VIII, 
do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, na forma 
seguinte: 

1. Todo depósito judicial - excetuando-se o destinado a despesas de condução de 
oficial de justiça, que conta com disciplina própria - será feito com rendimentos de 
juros e correção monetária, na instituição financeira referida nestas Normas, em nome 
dos interessados e à disposição do juízo, vedado manter os escrivães-diretores 
dinheiro em cartório ou em contas particulares, ou em nome do próprio ofício de 
justiça. 

2. Os depósitos judiciais serão feitos no BANCO NOSSA CAIXA S/A, mediante 
utilização de formulário específico (GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - GDJ), impresso 
a LASER, em folha branca, disponibilizado pela referida instituição, vedada a 
utilização de qualquer outro. Tais depósitos poderão ser realizados em qualquer 
agência do BANCO NOSSA CAIXA S/A, que, se de Comarca ou localidade diversa 
daquela por onde tramitar o feito, providenciará a transferência do numerário para a 
agência onde situado o juízo do processo. 

2.1. A GDJ será, de regra, emitida em duas vias e, quando de seu preenchimento, o 
valor do depósito será sempre expresso em moeda nacional, sendo vedada a 
conversão do montante nominativo daquele em correspondente número de UPC, 
UFESP ou equivalentes. Quando houver necessidade ou conveniência, tais elementos 
poderão ser consignados entre parênteses, em seguida ao valor. 

2.2. A primeira via da GDJ, emitida de imediato, será destinada ao depositante, e a 
segunda à instituição financeira. 

2.3. Duas outras vias da GDJ serão emitidas pela instituição financeira e 
encaminhadas, uma ao juízo, em até 48 horas da efetivação do depósito, para juntada 
aos autos, e outra, no mesmo prazo, para o Departamento Técnico de Execução de 
Precatórios (DEPRE). 



2.4. A transferência do valor depositado, acima tratada, ocorrerá de imediato caso o 
depósito se dê em dinheiro. Se feito em cheque aguardar-se-á a compensação deste, 
para então operar-se àquela. 

2.5. Nos casos em que o pagamento, por força de alvará judicial, deva ser feito por 
ocasião de escritura, aquele a quem incumbir, ou seu representante, o efetuará por 
meio de GDJ, ressalvado o pagamento direto ao interessado, desde que este esteja 
previamente autorizado pelo juiz. No primeiro caso o BANCO NOSSA CAIXA S/A 
emitirá a GDJ em três vias, sendo, a primeira destinada para o interessado
depositante, a segunda para o estabelecimento de crédito, e a terceira para ser 
exibida pelo depositante na oportunidade da escritura, na qual se fará expressa 
menção, sendo, a seguir, entregue ao alienante. As vias destinadas ao juízo e ao 
Departamento Técnico de Execução de Precatórios (DEPRE) serão emitidas tal como 
previsto no subitem 2.3 supra. 

3. As contas poderão receber depósitos em continuação, quando houver identidade 
de destinação das importâncias recolhidas. 

4. As moedas estrangeiras, pedras e metais preciosos serão depositados no BANCO 
NOSSA CAIXA S/A, sem custas e emolumentos. 

5. Em decorrência da implantação do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, será 
admitida a realização de depósitos judiciais BANCO NOSSA CAIXA S/A, através de 
outros estabelecimentos de crédito, mediante a utilização da transação denominada 
"Transferência Eletrônica Disponível (TEDr, que possibilitará aos clientes efetuar a 
transferência de recursos para essa finalidade, em tempo real. 

5.1. Para que o depósito judicial possa ser efetuado nos termos do item 5, o BANCO 
NOSSA CAIXA S/A fornecerá ao depositante, no momento da abertura inicial da 
conta, número qualificado como "IDENTIFICAÇÃO DEPÓSITO". 

5.2. Caso existam várias pessoas físicas ou jurídicas condenadas a fazer depósitos, 
para cada uma será determinado um número de conta e, conseqüentemente, um 
número "IDENTIFICAÇÃO DEPÓSITO". 

5.3. Ao ser recebido um depósito judicial através de transação TED, o número da sub
conta será atribuído automaticamente pelo sistema eletrônico de dados. 

5.4. Os comprovantes de depósitos judiciais, efetuados nos termos do item 5, estarão 
disponíveis aos depositantes junto à agência do BANCO NOSSA CAIXA S/A 
detentora da conta, no dia seguinte à data da realização do depósito. 

5.5. O BANCO NOSSA CAIXA S/A também emitirá comprovantes dos depósitos para 
envio, em até 48 horas da efetivação daqueles, ao juízo, para juntada ao processo, e 
ao Departamento Técnico de Execução de Precatórios. 

Artigo 2° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. 

São Paulo, 29 de agosto de 2003. 


