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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTOS 


20.06.2005 


PROVIMENTO CG N.o 13/2005 

PROCESSO CG. NO 436/05 - SÃO PAULO - Juízo DE DIREITO CORREGEDOR 
PERMANENTE DO OFÍCIO DA PORTARIA DOS AUDITÓRIOS E DAS HASTAS 
PÚBLICAS 

o Desembargador José Mário Antonio Cardinale, Corregedor Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que, conforme informações trazidas à Corregedoria Geral da Justiça, 
tem se tornado freqüente nos fóruns da Comarca da Capital a intervenção de leiloeiros 
oficiais, diretamente na realização de praças e de leilões, ou mesmo por indicação de 

..:.. credores, o que vem causando reclamações de diversos interessados; 

CONSIDERANDO que, também de acordo com as referidas informações, há casos em 
que, mesmo não indicado por qualquer das partes, o próprio leiloeiro oficial solicita sua 
intervenção e habilitação para a realização do ato, nos momentos que antecedem a 
realização dos leilões e das praças; 

CONSIDERANDO que a atuação de leiloeiro oficial é remunerada e, em conseqüência, 
acaba por onerar as partes ou o eventual arrematante; 

CONSIDERANDO que, diante da obrigação legal de o leilão ser realizado, regra geral, 
onde se encontrem os bens, a utilização da estrutura física do Setor de Hastas Públicas 
da Comarca da Capital deve ficar condicionada à designação desse local pelO juiz da 
execução; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar, tanto no Foro Central da Comarca da 
Capital, quanto nas demais varas e comarcas, a atuação dos leiloeiros oficiais nas vendas 
de bens móveis em hastas públicas; 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar e aperfeiçoar as disposições das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça relativas ao assunto; 

CONSIDERANDO, por fim, o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo CG 
436/2005 - DEGE 1.3; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Ficam acrescentados ao item 1, do Capítulo x, Tomo I, das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, os subitens 1.2, 1.3 e 1.4, com a seguinte 
redação: 

1.2 - Tratando-se de bem imóvel, a praça será realizada, no Foro Central da Comarca da 
Capital, somente pelo Ofício da Portaria dos Auditórios e das Hastas Públicas (CPC, art. 
686, § 20, e 697). 

1.3 - Tratando-se de leilão de bem móvel, a atuação de leiloeiro público (CPC, art. 705 e 
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comarcas e varas, estará condicionada ao prévio requerimento do credor, bem como à 
prévia e fundamentada autorização do Juízo por onde tem andamento o processo de 
execução, de falência, de concordata ou de recuperação judicial. 

1.4 - A estrutura física do Setor de Hastas Públicas da Comarca da Capital poderá ser 
utilizada para a realização de leilões por leiloeiros oficiais somente na hipótese de ser 
esse o lugar designado pelo juiz (Código de Processo Civil, art. 705, inciso 11). 

Artigo 2° - O presente provimento entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 17 de junho de 2005. 




