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PROVIMENTO N.~ LXIV /62 

ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO AO PROVIMENTO 
N.9 LXIV/62 

Dispõe sôbre depósitos e levatamento ju
d'iciais de quantias em dinhe,v/io. 

O Oonselho Superior da Magistratura, no uso de suas 
atribuiçõoo, na conformidade da Lei Federal n. Q 1.869, de 
27-5·1953, objetivando simplificar, sem prejuizo da segurança 
adequada, as normas existentes, relativas ao depósito e le
vantamento judiciais de quantias' em dinheiro, a fim de 
facilitar a execução de tais atos por quem os hajaAle cum
prir DETERMINA: 

I - Os depósitos judiciais de quantias em dinheiro se
rão feito~, preferencialmente, na Oaixa Econômica do Estado 
de São Paulo mediante abertura de "Oonta Judicial" nu
merada, com juros de 5% ao ano, capitalizados semestral
mente, sem limite de depósit o e dispensada a emissão de 
caderneta correspondente. 

II - Os depósitos serão realizados mediante guia es
pecial (modêlo A), em três vias impressas, mimeografadas 
ou datilografadas em original ou cópia e preenchida por 
decalque a carbono, a mão com lápis copiativo ou à máquina, 
tendo em cada uma, respectivamente, os dizeres: 1.'1- via; 
2.~ via e 3.~ via. 

III - Os depósitos em cumprimento ao Decreto-lei n.~ 
7.036, de 10-11-1944 (Lei de Acidentes) serão feitos me
diante guia especial (modêlo B) que atenderá às especifi
cações do item anterior. 
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IV - Apenas as guias emitidas por órgão do Minis
tério Público e pelos Cartórios Judiciais serão numeradas 
seguidamente em cada Curadoria ou Cartório. 

V - Quando o depositante não fôr órgão do Ministério 
Público, as guias serão fornecidas aos interessados pelo 
Cartório em que corra o processo, nada podendo, por isso, 
ser cobrado. 

VI - As três vias da guia de depósito, passado recibo 
nas mesmas, terão as seguintes destinações: 

a) a primeira ficará em poder do estabelecimento de
positário, que a arquivará; 

b) as duas últimas serão entregues ao depositante, que 
exibirá ou juntará aos autos a 2.\ na forma adiante indi
cada (itens VII, VIII, IX e X), ret.endo a 3.~ em seu poder. 

VII - Os depósit.os decorrentes do artigo 22 do De
creto-lei n. 9 7.036, de 10-11-1944, serão efetuados, prévia e 
diretamente, pelo empregador, seu representante ou subro
gado nas obrigaçõe.s, que exibirá, na audiência de homolo
gação ou liquidação, para ser junta aos autos, a 2.~ via de 
guia com o recibo do estabelecimento depositário, consig
nando-se o fato no têrmo de audiência. 

VIII - Todo pagamento que deva ser feito a espólio 
ou herdeiro incapaz, em virtude de alvará ou autorização 
concedida pelo Juiz em processo de inventário, arrolamento 
ou outros, sê-Io-á, salvo expressR dispensa judicial, através 
de recolhimento, na forma aqui estabelecida, pelo devedor 
ou seu representante, que entregará em cartório, para jun
tada aos autos, a 2.~ via da guia de depósito com o recibo do 
estabelecimento depositário. 

IX - Quando, nos casos do item anterior o pagamento 
deva ser efetuado por repartição pública ou entidade autár
quica, se-lo-á diretamente ao órgão do Ministério Público 
que oficiar no processo, o qual fará o depósito pela forma 
aqui preceituada, comunicando-o em seguida ao Juizo, atra
vés de petição acompanhada da 2.~ via da guia de depósito, 
para juntada aos autos. 
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x - Nos autos em que o pagamento, por fôrça de 
alvará judicial, deva ser feito por ocasião de escritura, aquêle 
a quem incumbir, ou seu representante, o efetuará por meio 
de depósito judicial, devendo o interessado entregar ao ór
gão do Ministério Público que comparecer ao ato, a 2." via 
da guia com o recibo do estabelecimento depositário, do 
fato se fazendo menção na escritura. O órgão do Ministério 
Público oficiante comunicará, em seguida, ao Juizo, o reco
lhimento ocorrido, na forma do item anterior. 

XI - Os levantamento totais ou parciais das impor
tâncias depositadas nas contas judiciais, jnclusive os seus 
respectivos juros, far-se-ão por meio de "Ordem de I.Jevant..'t
mento" (modêlo C) que atenderá às especificações do item 
II, exceto quanto ao número de vias, que serão apenas duas, 
dispensada a expedição de mandado. 

XII - A ordem de levanta.mento mencionará, neces
sàriamente, a fôlha dos autos em que se encontra o despacho 
que a autoriza; terá, para contrôle do estabelecimento dep{)
sitário, o carimbo do Cartório e a rubrica do respectivo es
crivão ou escrevente autorizado e será assinada pelo Juiz. 

XIII - As ordens de levantamento serão preenchidas 
pelos Cartórios, numerada seguidamente em cada um e terão, 
na L" via reconhecida a firma do Juiz. 

XIV - Será dispensado o reconhecimento da firma na 
L" via quando o estabelecimento depositário possuir padrões 
da firma do Juiz signatário. 

XV - Todos os Juizes em exercicio na Capital terão 
seus padrões de firma para identificáção na Agência Clóvis 
Bevilácqua da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 
colhidos na 1." Subsecção do Pessoal do Tribunal de Justiça, 
em impressos fornecidos pela referida Agência. ' 

XVI - Nas demais comarcas, os Juizes providenciarão 
para que as agências locais da Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo possuam seus padrões de firma. 

XVII - Quando o levantamento fôr feito por procurador 
deverá constar, necessàriamente, da ordem, a declaração de 
que o mesmo tem legítimos e especiais poderes para receber 
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e dar quitação, com a indicação da fôlha dos au~ em que 
se encontra o instrumento de procuração. 

XVIII - No ato do levantamento, o interessado ou 
seu procurador deverá provar a sua identidade, fazendo-se, 
na primeira via da ordem, as anotações relativas ao do
cumento exibido. 

XIX - As duas vias da ordem de levantamento terão 
os seguintes destinos: 

a) a primeira, passado o recibo na mesma, ficará com 
o estabelecimento depositário que a arquivará, comunicando 
o levantamento ao Juizo interessado; 

b) a segunda, que não será entregue ao interessado 
nem levada ao estabelecimento depositá rio, permanente em 
cartório, será junta aos autos, depois de lançado na mesma, 
pelo interessado ou seu procurador, o recibo da entrega da 
primeira via. 

XIX A - Nas ações acidentárias, a critério do Juiz, 
poderá ser dispensada a expedição de guias para levanta
mento da indenização, ficando liberado o depósito da cláu
sula "conta judicial". 

XIX B - No caso do item anterior o Juiz oficiará ao 
estabelecimento depositário comunicando a liberação do de
pósito, podendo o beneficiário da indenização, se maior e 
capaz, movimentar livremente sua conta. 

I - Da expedição do oficio será cientificado pessoal
mente o beneficiário que não tenha procurador nos autos 
ou quando tenha sido a ação patrocinada pelo Ministério 
Público. 

XX - Anualmente a Agência Clóvis Bevilácqua da 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo remeterá ao Tri
bunal de Justiça, Diretoria de Serviço - Custas e Preparo, 
balanço do movimento das contas judiciais. 

XXI - Impressos para guias de depósito serão distri
buídos pelo Almoxarifado do Tribunal de Justiça, mediante 
requisição para ordens de levantamento, apenas a êstes. 
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L"{II - Permanecem em vigor as determinações dos 
provimentos anteriores, relativos à matéria, que não confli
tem com as presentes. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

São Paulo, 5 de outubro de 1!)70. 
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