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PROVIMENTO NQ 4/82 

Dá nova redação ao item 20 do Capítulo XIV das Nor
mas de Serviço da Corregedoria ~ral da Justi~ 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o decidido no Processo CG. no' 61.444/82, 

RESOLVE: 
Artigo único - O item 20 do Capítulo XIV (Do Cartório de 

Notas), das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 
aprovadas pelo Provimento n'! 5/81, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA 

GERAL DA JUSTIÇA 


CAPíTULO XIV 


DO CARTóRIO DE NOTAS 


"20. Para preservação do prinCIpiO da continuidade, os tabe
liães devem evitar atos relativos a imóveis sem que o título anterior' 
esteja transcrito ou registrado na matricula do imóvel". 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 15 de abril de 1982. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 


D.O,J., de 21+82. 

PORTARIA N? 186/81 

Institui modelo padroni.7Jldo de carta precatória. nos 
oficios de justiça. cível da. Capital e oomarcas do Interior do 
Estado. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que os ofícios de justiça não mantêm uniformidade 
na confecção de cartas precatórias; 

Considerando que tal situação dificulta o manuseio e entendi
mento dessas comunicações, acarretando perda de tempo; 
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Considerando, finalmente, a necessidade de instituir, em todo o 
Estado, um modelo padrão de carta precatória, 

DETERMINA: 
Art. 19 - Fica instituldo modelo único de carta precatória nos 

ofícios de justiça cível da comarca da Capital e das comarcas do Inte
rior do Estado (modelo anexo). 

§ 19 - O modelo servirá, indistintamente, para deprecar intima
ções, citações, avaliações, depoimentos e outros atos, e terá 215 (du
zentos e quinze) milímetros, por 315 (trezentos e quinze) milímetros, 
confeccionado em papel tipo sulfite, 24 (vinte e quatro) quilos. 

§ 2" - No campo reservado à "advertência" constará, sob carim
bo, se for o caso, e se o litígio versar sobre direitos disponíveis, que 
não sendo contestada a ação se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 223, § 1'1 e 
285), bem como outras ocorrências de relevo, como, por exemplo, se 
se trata de justiça gratuita; caráter de urgência da precatória, etc. 

§ 39 - No campo destinado à "finalidade da carta poderão ser 
utilizadas fórmulas impressas, desde que não se alterem a forma e as 
disposições do modelo instituido. 

Art. 2" - O impresso será preenchido em 3 (três) vias, servin
do a cópia de contrafé, quando do cumprimento da precatória no 
juízo deprecado (Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Jus
tiça, ITI-66). • 

Art. 39 - Deverá, obrigatoriamente, constar das cartas precató
rias o valor da causa (Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça, IV-58). 

Art. 4'1 - O juiz declarará o prazo dentro do qual deverão ser 
cumpridas as cartas (CPC, art. 203). 

Art. 5'1 - Aos cartórios oficializados fica concedido o prazo má
ximo de 60 (sessenta) dias para a utilização do modelo atualmente 
em estoque, findo o qual passarão, obrigatoriamente, a fazer uso do 
novo impresso. 

Parágrafo único - Os cartórios não oficializados deverão utilizar 
o novo modelo após ter-se esgotado o estoque do impresso existente. 

Art. 6'1 - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publi
cação.. 

São Paulo, 22 de outubro de 1981. 
Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 

Justiça 
23/24 e 27-10-81 
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Juízo de DinlilO 

CARTA P'IUCA 

DEPRECANTI: JUIZO DE 

DEPRECAOO: JUIZ,? DE DIREiTa. 
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a forma e as disposicõeel 

Art. 29 - O impresl! 
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juízo deprecado 

Art. 39 - O juiz 
cumpridas as cartas 

Art. 49 - Aos 
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