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PROVIMENTO N. 38/2.001 

Altera a redação dos itens 189, do Capítulo li, 12 e 12.2 

(desdobrado em 12.2.1 e 12.2.2), do Capítulo IV, e 47 e 47.1, do 

Capitulo VII, Tomo I, das Normas de SelViço da Corregedoria Geral 

da Justiça e acrescenta, ao primeiro, os subitens 189.3 e 189.4. 

o DESEMBARGADOR Luís DE 

MACEDO, CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇ6ES LEGAIS, 

CONSIDERANDO O que foi decidido nos autos dos 

Processos CG ns. 1.399/99 e 1.683/1998; 

RESOLVE 

Artigo 1° - O item 189, do Capítulo 11, do Tomo I, das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passa a ter a 

seguinte redação: 

189. Serão cadastrados diretamente no SAJ/PG, 


pelos Ofícios de Justiça, com o número original do " 
i I 

d~ 
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processo, e gerando o sistema um número seqüencial 

para cada um deles: a) o pedido contraposto e a 

execução de título judicial (sentença condenatória cível), 

vinculando-se tais informações à expedição de certidões 

pelo Distribuidor Cível; b) os incidentes processuais 

(alvará, carta de sentença, embargos à execução, 

impugnação ao valor da causa etc.). 

Artigo 2° - Ficam acrescidos ao item 189, do Capítulo 11, 

do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 

os subitens 189.3 e 189.4, com as seguintes redações: 

189.3. A extinção do processo de conhecimento, 

em caso de improcedência total dos pedidos iniciais, e a 

extinção do processo de execução, em caso de 

procedência de embargos de devedor, deverão ser 

cadastradas no sistema diretamente pelo Ofício de 

Justiça assim que as respectivas sentenças transitarem 

em julgado (ou quando retornarem de superior instância 

com trânsito em julgado). No mais, a extinção deverá ser 

cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o 

processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido 

(sentença ou acordo). 

189,4. A entrega definitiva dos autos de 

notificação, interpelação ou protesto deverá ser 

cadastrada no sistema em campos distintos conforme 

tenha sido deferida ou não a publicação de editais para 
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os fins do artigo 870, I e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil (v. item 47 e subitem 47.1 do Capítulo VII), 

Artigo 3° - O item 12, do Capítulo IV, do Tomo I, das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passa a ter a 

seguinte redação: 

12. O escrivão-diretor fará com que sejam 

anotadas, pelo Distribuidor, a reconvenção, as 

intervenções de terceiro, o pedido contraposto e a 

execução de título judicial (sentença condenatória cível), 

bem como, quando venham a ser conhecidos após a 

distribuição, o RG. e o C.P.F. das partes. 

Artigo 4° - O subitem 12.2, do Capítulo IV, do Tomo I, 

das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, fica 

desdobrado em 12.2.1 e 12.2.2, com as seguintes redações: 

12.2.1. A extinção do processo de conhecimento, 

em caso de improcedência total dos pedidos iniciais, e a 

extinção do processo de execução, em caso de 

procedência de embargos de devedor, deverão ser 

comunicadas pelo Ofício de Justiça ao Distribuidor 

assim que as respectivas sentenças transitarem em 

julgado (ou quando retornarem de superior instância 

com trânsito em julgado). No mais, a extinção deverá ser 
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processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido 

(sentença ou acordo). 

12.2.2. Quando se tratar de notificação, 

interpelação ou protesto, o Ofício de Justiça comunicará 

ao Distribuidor a entrega definitiva dos autos ao 

requerente, observando expressamente se foi deferida 

ou não a publicação de editais para os fins do artigo 870, 

I e parágrafo único, do Código de Processo Civil (v. item 

47 e subitem 47.1 do Capítulo VII). 

Artigo 5° - O item 47 e respectivo suMem 47.1, do 

Capítulo VII, do Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 

da Justiça, passam a ter as seguintes redações: 

47. Nas certidões expedidas pelos Distribuidores 

Cíveis não constarão os processos extintos, os de 

notificação, interpelação ou protesto (com a ressalva do 

subitem 47.1, abaixo) cujos autos tenham sido entregues 

definitivamente ao promovente e as cartas precatórias 

(sem prejuízo da manutenção de fichários para os 

demais fins), salvo, em qualquer hipótese, se houver 

autorização do Juiz Corregedor Permanente do 

respectivo ofício ou seção. 

47.1. Os processos de protesto, notificação ou 

interpelação nos quais tenha sido deferida a publicação 

de editais para os fins do artigo 870, , e parágrafo (mico, 

do Código de Processo Civil, constarão das certidões 
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expedidas pelos Distribuidores Cíveis, salvo se houver 

decisão judicial ou administrativa em sentido contrário, 

devendo ser cadastrados no sistema informatizado em 

campo específico. 

Artigo 6° - Este provimento entrará em vigor 180 (cento 

e oitenta) dias após sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 

São paulo,)6 de dÕJ,;, de pol 

fl:4JfO~!t>// . 
(/':~iS DE MA~O 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA 


