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PROVIMENTO N.O 24/2002 

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

CONSIDERANDO que, pelo Setor das Execuções Fiscais da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital/SP tramitam cerca de 2.000.000 (dois milhões) de processos de execução fiscal; 

CONSIDERANDO o imenso volume de petições iniciais distribuídas e de mandados de citação, 
arresto e penhora expedidos; 

CONSIDERANDO o quadro de funcionários e juízes atuando no Setor, para fazer frente à 
gigantesca demanda de serviços; 

CONSIDERANDO que as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Capitulo IV, 
Seção VI, item 151, autorizam o recebimento das petições iniciais por ordem de serviço de 
responsabilidade do juiz corregedor permanente; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. r da Lei 6.830/80, o despacho do juiz que deferir a 
inicial importa em ordem para a citação, penhora, arresto, registro da penhora ou do arresto e 
avaliação dos bens; 

CONSIDERANDO que, ao receber a petição inicial, por decisão formalizada através de ordem 
de serviço, o juiz determinou a prática de todos esses atos mencionados no art. 7° da Lei de 
Execução Fiscal; 

CONSIDERANDO, finalmente, que o sistema informatizado, em funcionamento no Setor das 
Execuções Fiscais da Fazenda Pública da CapitallSP, permite controle seguro da 
movimentação dos processos, 

RESO LVE: 

Artigo 1° - Alterar as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, Tomo I, Capítulo 
IV, Seção VI, para acrescer os subitens 134.7 e 158.3, assim redigidos: 

"134.7. Devolvidos os mandados cumpridos, a baixa deverá ser Imediatamente lançada 
no sistema informatizado, na presença do oficial de justiça, emitindo-se, prontamente, o 
relatório para conferência e assinatura do meirinho, dispensada a baixa manual no Livro 
de Carga." 

"158.3. Os mandados de penhora e arresto e seus aditamentos, após a verificaçlo da 
regularidade de sua expedição, poderio ter seu cumprimento determinado por ordem de 
serviço, contendo a relaçlo dos mandados, devendo ser certificado em cada mandado 
que seu cumprimento se dá por ordem de serviço expedida pelo Juiz corregedor 
permanente do Setor, dispensada a assinatura do mandado pelo juiz que determinou a 
prática do ato." 

Artigo 2° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. 
São Paulo, 02 de dezembro de 2002. 


