
011 6N !S6! ara OHN!lf Y OS6! m:a OJn!lf XIXX ONV 

Olned oes 3~ o~e1S1 o~ e~!1snr 

e~ SO!JvnlU3AJ3S SO~ Oe~e!30SSV 


e~ 


WllllOD 




Art. 79 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua pu· 
blicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Pro· 
vimento nQ 01/77. 

São Paulo, 21 de maio de 1980. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J., de 28-6-80). 

PORTARIA N9 104/80 

o Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e, atendendo 
à solicitação feita pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo SIA., 
no sentido de que se altere a sistemática vigente, comumente obser
vada nas execuções efetuadas mediante cartas precatôrias, resumida 
no despacho proferido no Processo CG n'! 55.437, de seu interesse, 

Recomenda, 

aos Meritíssimos Juízes de Direito, tanto da Capital (inclusive das 
Varas Distritais) como das comarcas do Interior do Estado, que, nas 
execuções a serem efetuadas em cartas precatórias recebidas, dizendo 
respeito a numerário em depósito na Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo SIA., determinem que para satisfação do que lhes tenha 
sido deprecado, seja o pagamento efetuado mediante a transferência 
do depósito, para a Agência da mesma Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo SIA., sediada na comarca do M. Juízo deprecante e à 
ordem e disposição deste, desde que se trate de comarca do Estado 
de São Paulo. 

Nos demais casos, em que a providência haja sido solicitada em 
carta precatória vinda de fora do Estado de São Paulo, a execução se 
perfará mediante a "ordem de pagamento cheque", como atual
mente se procede, a menos que o M. Juízo deprecante, previamente 
consultado, admita que a satisfação da execução se faça mediante a 
transferência do depósito, através da rede bancária, para estabeleci
mento que haja indicado e à sua ordem e disposição. 

Publique-se. Anote-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 12 de junho de 1980. 

Eu, (a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, subscrevi e assino. 

Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça , 
r 

(D.O.J.• de 13-6-80). 
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Resolve: 

Art. 1ç -- O 
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cação, revogadas 

Publique-se. 

o art. 620 
da Justiça, alteraa. 

Art. 620
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