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PROVIMENTO CG nO 7/2000 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a sessão realizada no dia 

06.12.99, onde o CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA alterou os textos dos artigos 798 e 

855 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, 

decorrentes das Leis nOs 8.950/94 e 9.756/98, que 

deram novas redações aos artigos 538 e parágrafo 

2° do artigo 557, ambos do Código de Processo Civil; 

CONSIDERANDO a nova redação do artigo 538, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de 

adaptação das Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça em virtude dos acréscimos 

realizados; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Acrescentar os subitens 45.2 e 45.3 ao 

item 45, do Capítulo 11, Tomo I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 

da Justiça, que passarão a ter as seguintes redações: 

-
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45.2 - "Quando da reiteração de embargos de 

declaração reconhecidamente protelatórios (art.538, 

parágrafo único, do CPC), a multa imposta, cujo 

recolhimento é condição de procedibilidade de 

qualquer outro recurso, deverá ser anotada pela 

Serventia na capa dos autos, indicando a folha onde 

foi aplicada essa penalidade: 

45.3 - "Havendo recurso tramitando no Tribunal 

competente, e encontrando-se os autos principais 

em Primeira Instância, no caso de imposição de 

multas previstas no artigo 798, § 3° e no artigo 855 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, 

comunicadas estas pelo respectivo Tribunal, deverá 

a Serventia anotar a sua imposição na capa dos 

autos, indicando a folha onde foi aplicada a 

correspondente penalidade." 

Artigo 2° - O presente entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as suas disposições em contrário. 

Publique-se. 
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