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Recomenda 

aos Cartórios 
de que, a exemplol 
inciso II, do 
cáveis os artigos 
sual, as 
acompanhadas de 
diligência. 

(29. 30 e 31-1-81). 

no 

a se agravar, 
mitam melhor 
distribuição dos 
cionários. 

BOLETIM DA ASSOCIAI 
DA JUSTIÇA DO 

PROVIMENTO N9 39/80 

Dispõe sobre a expedição de correspondência e controle 
da devolução de avisos de recepção, nas cl~ pelo cor
reio, em execugOOs fiscais promovidas pela Fa:renda do 
Estado, no Interior. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a representação do Dr. Procurador-Chefe da Pro
nqcuradoria Fiscal do Estado, objeto do Processo CG 57.105/80, 

Considerando a necessidade de estabelecer uma orientação de 
caráter geral, em todas as Comarcas do Interior, no que se refere à 
expedição de correspondência e à devolução de comprovantes de seu 
recebimento pelos destinatários, nas citações pelo correio, em exe
cuções fiscais movidas pela Fazenda do Estado, a exemplo do que 
tem sido feito na Capital, 

.Resolve: 

Artigo único - Nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda 
do Estado, nas Comarcas do Interior, nos casos de citação pelo COf
reio, a ordem judicial será entregue à Procuradoria do Estado, a 
quem caberá postar, às suas expensas, a correspondência, e controlar 
a devolução dos avisos de recepção. 

§ 1ç - Para a retirada da ordem judicial, dos cartórios, a Pro
curadoria do Estado poderá designar, em cada Comarca, funcionário 
de seu quadro ou, na falta, da Coletoria Estadual. 

§ 29 - A ordem judicial, devidamente formalizada pelo Oficio 
de Justiça respectivo, estará à disposição do Procurador do Estado, 
ou do funcionário designado na forma do parágrofo anterior, no prazo 
máximo de trinta dias a contar do despacho do Juiz. 

§ 39 - Os envelopes e avisos de recepção da correspondência 
postada fornecidos pela Procuradoria do Estado, conforme modelos 
aprovados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, deverão 
conter o brazão do Estado de São Paulo, a expressão PODER JUDI
CIARIO e a menção do Jutzo correspondente. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 29 de dezembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J.. de 30-12-80). 
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A Corregedoril 
gio Conselho 
São Paulo, 
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pao7!.~ NII 39/80 

_ Diàp5. .obre a e~e'içã~ 4e corre.po~ 
4e.cia e costrols •••evoluçao de aviaos 
de recep~áo, s.lIcitações pelo correio, es 
execuçêles r,iscaia. prolloYidae pela Fazn.... 
do Estado, so, Istfl':t'ior~' 

. O .lll:.S~.;.;acaOOR .4.DRWIO tLtItREt,' COllE 
, ",~r;lJOR ~~ DA, .ruaTlf1A DO &õTADO DE Sl~ 
~ÂULO. 10 USO de eu~s atribuições, e 

'''' .. 

CO:''>IiJ::!LU'JlO it. re:;i:-úntaçio 40 Dr. Proct.:rador-C!::. 
re da Procuradoria Pi8C.~ do Estado, objeto do Procea= 
so C.G.all 57.105/ÔO, 

CON3IDEHASlJO a secessidade de estabelecer, usa orlen 
taçiio de caráter- gerl>lt n to~a! ali CQJlarcas êo~Illteri=
I!r, so qU!;: .. 8!l rerere a ,exped:Lçao de corraapolldeacia e 
• devoluçao de cOll~r~.~tes de seu re~ebimesto pelos ~ 
ti~atários , lias cita;êes pelo correio, em oxecuções 
riscaia Jlovida~ pela l'a:r:e3,ia, do Lstado, a exe;aplo do 
que tem sido reito as Capital, 

a'El:iOLVE 

Ãrtigo úaico - Nas execuções !iscais pro=ovidas pe

la F&:r:elldâ do EstadO, aas COJlarcas do I~t~rior, aos ca 

'sos de citação pelo cor~eio, a orde. judicial será eA 
tregue'ã Procuradoria do Estad2, ~ quem caberá postar, 
~s suas expe193S, a corre9~oadeac~a, e coatrolar a dev~ 
lução dos avisos de recep~ao. 

§ lQ - Para a retirada da orie. ~ud1ciai, dos cart! 
rios, a Procuradoria-do latado podera 4esig1Lr , em ca
da Co.arca~ ruacio»ârio ãe seu quadro ou, .. ~alta. da. 
Coletoria,~tadual. _ 

~ 2Q - A orie. judiCial. deYid~••~6.roraaliza2. p~
lo Orleio de Justiça respectivo, estare. disposiçao, do 
Procurador do Estado,-ou do ruacioaário d58igaado lia _ 
~orxa do parágrato ..t5~10r. so praso =iximo de tr~ta 
diaa a coatar 40 d••pache do Juia. 

, ,a - 09 eavelope. e avisos de recepção •• corr6~ 
po»descia postada torsacij08 pela Procuradoria do EstA 
do. coarorze modelos aprovados ~ela ~preBa Bra3ileir~ 
de Correios e ~élégra!os, deverao coator o brazão do. 
Eeta~a de Bão.Paulo, a expressão PODER JUDICIARlO. a 
zeaçao do JUIZO corr6B~oadest•• 

R!sistro-se. Publique-ss • ~p~a~se. 
aao Paulo, 29 da deaembro de 1980 
(a) DES. ADRIANO M!1l~ -Corregsdo~ Geral da.~u.t! ça. 

(,'O 8,'1/12/80 e lQ/l/ai ) 
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