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PORTARIA NQ 225/81 

o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, usando de suas atribuições legais, e 

Considerando que, de acordo com o item IV, do Capítulo VII, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, a distribuição, 
nas Varas Distritais, deve ser feita alternadamente pelos respectivos 
Ofícios de Justiça, sob a responsabilidade do escrivão e fiscalização 
direta do Juiz (Prov. CSM LXXIlI/72); 

Considerando que, por falta de criação dos cargos respectivos, 
ainda não ocorreu a instalação, nas Varas Distritais, dos Oficios de 
Distribuição e Anexos, previstos pela Resolução nQ 2/76, do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado, serventias que, futuramente, "exerce
rão, no âmbito dos respectivos foros distritais, os serviços de distri
buidor, partidor e contador, bem como a corregedoria permanente; 

Considerando que os dispositivos previstos no Capítulo VII, das 
"Normas de Serviço", são aplicáveis, no que couber, à distribuição 
na Comarca da Capital; 

Considerando que, resguardadas as peCUliaridades locais, urge 
baixar instruções sobre a distribuição de feitos, objetivando o aper
feiçoamento e a uniformização dos serviços pertinentes, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nas Varas Distritais da Capital, conforme Provimento 
que de comum acordo editarem e do qual se enviará cópia à Corre
gedoria Geral da Justiça, os Juízes presidirão pessoalmente à distri
buição de feitos, em períodos alternados, semestrais ou anuais, facul
tada a recondução. 

Art. 29 Os feitos serão distribuídos mediante sorteio, com 
observância, no que couber, das disposições previstas no Capitulo VII, 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

Parágrafo 19 - As audiências de distribuição serão públicas, 
realizando-se diariamente, às 13 horas do dia subsequente à entrada 
das petições no guichê de recepção. 

Parágrafo 2'1 Os feitos de natureza urgente serão distribuldos 
no ato da apresentação, encaminhando-se imediatamente ao juízo 
competente. 

Parágrafo 3'1 - Em relação aos pedidOS de homOlogação de divór
cios e de separações consensuais é facultada a aplicação da sistemá-
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tica prevista no Provimento n<J CXXV /81, do Egrégio Conselho Supe
rior da Magistratura. 

Art. 3Q - As petições iniciais, cartas de ordem, rogatórias e 
precatórias, após o recolhimento das custas e das despesas de condu
ção dos Oficiais de Justiça, serão recebidas no período das 13 às 17 
horas, com exceção das medidas de natureza urgente, que poderão ser 
protocoladas até às 18 horas. 

Parágrafo 19 - Para evitar perecimento de direito, em caso de 
impossibilidade de prévio recolhimento das custas, poderá ser feita a 
distribuição ou praticado ato dela dependente, mediante despacho do 
juiz corregedor da distribuição, ou de seu substituto legal. 

Parágrafo 29 - No primeiro dia útil imediato, em que houver 
expediente bancário, será apresentada a prova de recolhimento das 
custas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Parágrafo 3<J - O funcionário encarregado, utilizando-se de reló
gio datador, consignará no documento recebido, bem como no pro
tocolo respectivo, a data e a hora da apresentação. 

Parágrafo 49 - Idêntico procedimento será observado em maté
ria criminal, firmando-se recibo nos livros de cargas provindos dos 
Distritos Policiais, ou, quando for caso, entregando-se cartão de pro
tocolo ao peticionârio. 

Parágrafo 59 - Relativamente às comunicações de prisão em 
flagrante serão observadas as normas traçadas pelo Provo n9 9/78. 

Art. 4'? - Diriamente será afixada, no local de costume, uma 
relação dos feitos cíveis e criminais distribuídos, remetendo-se cópia 
à Imprensa Oficial, para publicação no "Diário da Justiça". 

Parágrafo 19 - Em relação aos feitos cíveis, a publicação discri
minará apenas o número do protocolo, a vara sorteada e o nome do 
advogado signatário da inicial. 

Parágrafo 29 - Tratando-se de cartas precatórias, constarão os 
seguintes dados: juízo deprecante e oficio de justiça respectivo, núme
ro do processo, natureza da ação, nome das partes e vara sorteada. 

Art. 5'" - Serão encaminhadas diariamente ao !,. e ao 2Q Distri
buidores Criminais, juntamente com a relação dos inquéritos poli
ciais, processos sumários e queixas-crime entrados na Vara Distrital 
(impresso 1140), tantas fichas quantos sejam os indiciados, réus ou 
querelados, relativas ao mesmo período. 

BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARI0S44- DA .JUETICA DO ESTADO DE SAO PAULO • 

Art. 6q 
- As relaç<4 

encaminhadas, 
Cíveis. 

Art. 7Q - Os casos 
exercendo a presidência 

São Paulo, 30 de 

Desembargador 
Justiça 

D.O.J., de 4-2·82 

O Desembargador 
Justiça, no uso de suas 

Considerando o 
gistra tura, no Processo 

Considerando o 

RESOLVE: 

Registre-se, pUUllllut:-1i!I 
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Parágrafo único - Cada ficha cOITesponderá a um indiciado, réu 
ou querelado e, preenchida em cartolina (Código 1224), cor branca, 
5 x 3, conterá o nome em letras maiúsculas e o prenome daquele, o 
número do inquérito ou processo, a indicação do Distrito Policial ou 
da Vara Criminal, natureza do delito, data da entrada na Vara Dis
trital e os prenomes, nomes completos e qualificação de todos os indi
ciados, réus ou querelados e das vítimas. 

Art. 6'1 - As relações e fichas de distribuição cível deverão ser 
encaminhadas, diariamente, aos Cartórios do 19, 2'1 e 3'1 Distribuidores 
Cíveis. 

Art. 7'1 - Os casos omissos serão resolvidos pelo juiz que estiver 
exercendo a presidência da distribuição. 

Art. 8Q - Esta Portaria entrará em vigor no dia 1" de janeiro 
de 1982. 

São Paulo, 30 de dezembro de 1981. 

Desembargador Bmno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

D.O.J.• de 4-2-82 

PORTARIA CG. N'I 11/82 

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

Considerando o decidido pelo Egrégio Conselho Superior da Ma
gistratura, no Processo nQ GP/12, 

nQConsiderando o contido no Processo C.G. 60.686/82, 

RESOLVE: 

Art. 1" - Fica determinada a instalação, na Comarca da Capi
tal, de Anexos Fiscais dos quatro Ofícios da Fazenda Municipal, para 
atendimento das execuções fiscais promovidas pela Municipalidade de 
São Paulo, enquanto não embargadas. 

Art. 2'1 Os Juízes de Direito das Varas da Fazenda Municipal 
disciplinarão o funcionamento e os serviços dos respectivos Anexos. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se, oficiando-se. 

São Paulo, 1'1 de fevereiro de 1982. 
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