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PORTARIA CG. N9 213/81 

Institui modelo padronizado de carta preca.tória nos 
oficios de justiça crJ:miQaJ. da Capital e comarcas do Interior 
do Estado. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que os ofícios de justiça criminal não mantêm uni
formidade na confecção de cartas precatórias; 

Considerando a necessidade de instituir, em todo o Estado, um 
modelo padrão de carta precatória, 

DETERMINA: 

Art. 19 - Fica instituido modelo único de carta precatória nos 
ofícios de justiça criminal da comarca da Capital e das comarcas do 
Interior do Estado (modelO anexo). 

§ 1q - O modelo servirá, indistintamente, para deprecar intima
ções, citações, exames periciais, depoimentos e outros atos, e terá 215 
(duzentos e quinze) milímetros, por 315 (trezentos e quinze) milí
metros, confeccionado em papel tipo sulfite, 24 (vinte e quatro) quilos. 

§ 29 - No campo reservado à "advertência" constará, se for o 
caso, que se trata de réu preso, ou de réu menor, bem como outras 
ocorrências de relevo, como, por exemplo, se se trata de justiça gra
tuita; caráter de urgência da precatória, etc. 

§ 39 - No campo destinado à "finalidade" da carta precatória 
poderão ser utilízados fórmulas impressas, desde que não se alterem 
a forma e as disposições do modelo instituído. 

Art. 29 - O impresso será preenchido em 3 (três) vias, servin
do a cópia de contrafé, quando do cumprimento da precatória no 
juizo deprecado (NSCGJ, m-66). 

Art. 39 - O juiz declarará o prazo dentro do qual deverão ser 
cumpridas as cartas (NSCGJ, V-67). 

Art. 4'1 - Aos cartórios oficializados fica concedido o prazo má
ximo de 60 (sessenta) dias para a utilização do modelo atualmente 
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em estoque, findo o qual passarão, obrigatoriamente, a fazer uso do 
novo impresso. 

Parágrafo único - Os cartórios não oficializados deverão utili
zar o novo modelo após ter-se esgotado o estoque do impresso 
existente. 

Art. 5q - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publi
cação. 

São Paulo, 1q de dezembro de 1981. 

Desembargador Bnmo Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

D.O.J•• de 2-D-81. 

Juizo de DiNito 

CARTA PRECA 
CRIMINAL 

DEPRECAOO: JuIzO DE 
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buição de feitos, em 
tada a recondução . 

Art. 21' - Os 
observância, no que 
das Normas de Serviço 

Parágrafo 19 -
realizando-se 
das petições no guichê 

Parágrafo ~ - Os 
no ato da 
competente. 

Parágrafo 39 - Em 
cios e de separações 
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rESSOAS QU[ DEVERÃO SER CITAOAl !OU INTlMAOASI 

.. , .. " ............ , .. ." ...................". 

I'AOCUAAOORES: fUNCIONAM COMO PROCURADORES E AOVOOAOOS. os DRS.: 

.. 
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o Desembargador 
Justiça, usando de suas 

Considerando que, 
Normas de Serviço da 
nas Varas Distritais, 
Ofícios de Justiça, sob 
direta do Juiz (Prov. 

Considerando que, 
ainda não ocorreu a 
Distribuição e Anexos, 
Tribunal de Justiça do 
rão, no âmbito dos 
buidor, partidor e conta. 

Considerando que 
"Normas de Serviço", 
na Comarca da Capital; , 

Considerando que, 
baixar instruções sobre 
feiçoamento e a uniforml 

RESOLVE: 

Art. 1'! Nas 
que de comum acordo 
gedoria Geral da Justi~ 
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