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PROVIMENTO CG. NO 34/2005 

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

CONSIDERANDO a proibição legal de manutenção de depósitos judiciais em instituição 
bancária privada (Código de Processo Civil, artigo 666, inciso I); 

CONSIDERANDO que o Provimento nO 748, de 21 de dezembro de 2000, do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, vedou a realização de novos depósitos judiciais, a partir de 5 de 
dezembro daquele ano, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, determinando 
que passassem a ser recolhidos junto ao atual Banco Nossa Caixa S/A; 

CONSIDERANDO, por fim, o sugerido, exposto e decidido nos autos do Processo CG nO 
86.358/89 - DEGE 1.3; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Os itens 17 e 22, e o subitem 26.4, nota, todos do Capítulo VI, Tomo I, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, passam a vigorar com a seguinte redação: 

17. O recolhimento das despesas de condução será efetuado, através de guia própria (GRD), 
em qualquer agência do Banco Nossa Caixa S.A., para crédito em conta aberta na agência ou 
posto, da Comarca ou Fórum, a que distribuído o feito correspondente. 
22. Devolvido o mandado, o oficial de justiça receberá nas épocas fixadas (dias lO, 20 e 30 de 
cada mês, ou no primeiro dia útil subseqüente), a quarta via da GRD, para controle do valor 
das despesas de condução, que será creditado em sua conta corrente, a ser aberta na mesma 
agência do Banco Nossa Caixa S.A. do Fórum do Juízo ou Comarca em que lotado, dela dando 
conhecimento ao Escrivão-diretor e ao MM. Juiz Corregedor Permanente. 
26.4. O valor do ressarcimento mensal será creditado na conta corrente de cada oficial de 
justiça, em agência do Banco Nossa Caixa S.A., indicado seu número nos mapas mensais 
previstos no subitem 26.2. 

NOTA - Suprimida. 

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

São Paulo, 14 de dezembro de 2005. 


