
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.o 27/2001 

o DESEMBARGADOR Luís DE MACEDO, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA, no uso de suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO a diversidade de regramentos 

estabelecidos no âmbito das Corregedorias Permanentes dos 

Ofícios de Justiça e a necessidade de se uniformizar as rotinas do 

serviço cartorário, aperfeiçoando~as face o advento da Lei nO 

10.173, de 09.01.2001, que acrescentou à Lei nO 5.869. de 11.01.73 

- Código de Processo Civil- os artigos 1211~A; 1211-8 e 1211-C. 

R E S O L V E: 

Artigo 10 
- A prática de todos os atos e diligências 

realizadas nos processos nos quais figure como parte ou 

interveniente pessoa com idade igualou superior a 65 (sessenta e 

cinco) anos será prioritária, estendendo-se tal preferência às hastas 

públicas e à expediçêo e cumprimento de mandados e alvarás. 
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Artigo 2° - O interessado na obtenção dessa 

prioridade deverá requerê-Ia ao Juiz competente para o processo, 

juntando à petição a prova de sua idade. 

Artigo 3° - Para efeito do cumprimento do disposto 

pelo artigo 1°, os feitos nos quais tenha sido deferida a preferência 

- na forma do presente Provimento serão identificados por meio de 

tarja "azul" fixada na capa dos autos, devendo constar ainda de 

todos os ofícios expedidos a solicitação de "urgência" na resposta. 

Artigo 4° - Concedida a prioridade, esta não cessará 

com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge 

supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior 

de 65 (sessenta e cinco) anos. 

Artigo 5° - Este provimento entra em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. 

São Paulo, ~ele ~~ j.{;ol ' 

Luís DE MACEDO 


CORREGEDOR GERAL DA JUSTiÇA 



