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PROVIMENTO N9 13/82 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

Considerando a necessidade de adequar as contas de liquidação 
cíveis ao sistema da Lei nÇ 6.899, de 8 de abril de 1981, que mandou 
aplicar a correção monetária aos débitos decorrentes de decisões 
judiciais; 

Considerando a conveniência de, à semelhança do que já ocorre 
nos processos de desapropriação (Prov. CGJ n'l 3/82), as contas de 
liquidação cíveis deverem ser elaboradas de forma automaticamente 
reajustável, a fim de que não tenham de ser reelaboradas à alteração 
de indices corretivos da moeda; e 

Considerando o decidido no Proc. eG. n? 61.570 DEGE-1, resolve: 
Art. 19 - As contas de liquidação cíveis no Estado de São Paulo 

serão elaboradas, independentemente de prévia determinação judicial, 
contendo final conversão de seus valores em Obrigações Rajustáveis 
do Tesouro Nacional, de acordo com o modelo anexo. 

Art. 29 - Quando houver necessidade de transformar o montan
te de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional em cruzeiros, as 
operações necessárias serão realizadas por cálculo do próprio Cartório 
judicial do processo, sem nova remessa ao Contador. 

Art. 39 - As questões porventura ensejadas pelas contas assim 
elaboradas serão objeto de apreciação judicial em caso por caso, após 
a manifestação das partes. 

Art. 49 - O 2'" Cartório contador enviará mensalmente a todos 
os Cartórios judiciais cíveis "xerox" do Boletim da Associação dos 
Advogados, as quais deverão ser arquivadas por esses Cartórios para 
transformação, no momento em que for necessário, do montante das 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional em cruzeiros. 

§ 1'1 - Nas Varas Distritais e nas Comarcas do interior os res
pectivos Cartórios Contadores procederão da mesma forma no tocante 
aos Cartórios judiciais cíveis pertinentes. 

Art. 5'1 - Este Provimento entrará em vigor no dia de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
São Paulo, 20 de agosto de 1982. 
Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J., de 31-8-82). 
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O DESDmARcaOOR BRUNO AFFO!!SO DE ANIlRf. COAAEGDXlR 
GERAL DA_JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso d. SUA8 
a t,:ibuiçoes. 

CON~IDEllANDO a _cesddade de ,adequar sa contaa de 
1iquidaçao cíveis ao s1stema da Lei na 6.829. de !} de 
abril,d.. 1981, que mandou aplicar a corrl'ç;oo lIonetar1a
aos debitas decorrentes de declsoea judiciais; , 

• CONSIDERANDO a conveniência de, ~ fe!!lelhança doque
ja ocorre nos processos de d!sapropriaçao (Prov.CGJ n. 
,/82), as contas de liquidaçao cíveis qeverem ser e1a~. 
radas_de ~orma automaticamente reaj~tavel. I ~1m de
que. uso tenham da ser ree1sboradas a al teraçac> de Ind! 
ees ca).""T9t".V08 da moede; e . 

CONSIlJE-<',ANOO o declc:idono Proc. eG. n R 61.570 Il! 
GE 1. 

ft E S O L V E; 

, AStl"; ].1I - As_contas de l1quidaçio c!ve1a no Esta 
do ,de ao aüI'o 8!raO e1aboradas, independentemente gfi_
previa deterQ1naçao jud!cl!1. contend9 ~inal conversa0 
de seus vA10res ~ Obrigaçoes ReajUltavels do Tesouro 
Nacional, de acordo com o .odel0 anexo. , . 

.. Art1~lR - Quando houver nec.."ldade de translor.;. 

..ar o lIon re de Obrigações R!a;luatavei; do Tesol;!%'O N,! 
clona1 _ cru;alroa. AIS o.eeraçoea0tcessarias aerao re.! 
1!:r.ada8 por câlculo do proprio Cartório judicial do pro 
ceaso, 1Il~ ~VA remessa ao Contador. ' 

, Artie:? 3 11 "" As ll.uestõ8.!! porventura ans.ejadll§ pelaa 
contas k6s~m-elaboradas s~rao objeto de §preclaçao jud!, 
clu .111 c,aao por CIIIIO, apcs a lIul.Ili:Cestaçao das partes. 

, - ~Artt~ .!!.!. - O '2. ,CartóriO contlld0l! enviare -lIeMa! _ 
mente a os 0" Cartórios judicials civels ~l<erox· do 
Bo1.etim da Aaaoclaçio dos J.dvqgados, .. qU&la cleve!"Ão 
ser arquivadas por esses Car1Or10a para trana;(ormaçao, 
no !olliento em 'lue :tor necessar.to, do montante das, Obr!'·· 
gaçoea Reajustava.!.. cio Tesouro NacIonal em cruzeiros. 
. § 1.11 - Nas Varas P!~trlta.ts .• nas Com~caa d2 lote 


1'101' oa respectivos Cartorl0B Contsdor&s procederao di 

'lIe8ll1a :Corma no· tocan" __os Cartórios. jí.ld1c1a1s o!vela 

pertinentes. . . - , "':'" ' 


:·lrt1F;o 50'''; Este Prcvinh.ntô e~trará em:.rlgor' no 
. cll~ e aua píiõl.l.cação, revogedas.&.5 cUspoaições e1:l coa' 
~r.rl0.·« ': :",::', . .': .:/:_ .'__.: . ; ... 

Publique-se, reglstre-se e çu=p~a-se. 
são Psulo,20 de ago;ta de 19B2~' C-, ': ;-' • 

. , (á) m:s..:r-:MRGADoR'BRmro AFFoNSO Di AN~ -, -::~,' 
. CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA ..' 
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