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Ementa/Edital
1) Processos: conceito, espécies, tipos de procedimento; distribuição, autuação e registro; protocolo; petição inicial; numeração e rubrica das folhas nos autos; guarda, conservação e restauração dos autos; exame em cartório, manifestação e
vista; retirada dos autos pelo advogado; carga, baixa, conclusão, recebimento, remessa, assentada, juntada e publicação;
lavratura de autos e certidões em geral; traslado; contestação. 2) Termos processuais cíveis e criminais e autos: conceitos,
conteúdo, forma e tipos. 3) Atos do Juiz: sentença, decisão interlocutória e despacho; acórdão. 4) Atos processuais: forma,
nulidade, classificação e publicidade; processos que correm em segredo de justiça. 5) Citação e intimação: conceito, requisitos, modalidades de citação: via postal, mandado, por Edital; cartas precatória, rogatória e de ordem. Intimação na Capital
e nas comarcas do interior; intimação do Ministério Público; contagem do prazo de intimação. 6) Prazos: conceito, curso dos
prazos, prazos das partes, do juiz e do servidor, processos que correm nas férias. 7) Apensamento de autos: procedimento;
requisitos da carta de sentença. 8) Autos suplementares: quando são obrigatórios, peças que devem conter; sua guarda. 9)
Custas e emolumentos. 10) Distribuição de feitos: critérios para distribuição e escala de valores, ações que não dependem
de distribuição. 11) Condição a ser observada para a distribuição de petição inicial; exceção. 12) Distribuição de feitos por
dependência: conceito e casos em que ocorre. 13) Processo de Execução: citação, penhora, arresto, avaliação, impugnação e
embargos à execução. 14) Busca e Apreensão, remoção, reintegração na posse, imissão na posse, prisão civil, alvará de soltura,
condução coercitiva de testemunha. 15) A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. 16) Centrais de Mandados:
atribuições. 17) Bem de família. 18) Alienação fiduciária: normas de processo. 19) Procedimentos nos Juizados Especiais Cíveis: Dos atos processuais. Do pedido. Das citações e intimações. Da Revelia. Da conciliação e do Juízo Arbitral. Da Instrução
e Julgamento. Da Resposta do Réu. Das Provas. Da Sentença. Dos Embargos de Declaração. Da extinção do processo sem
julgamento do mérito. Da execução. Das Despesas. 20) Procedimentos nos Juizados Especiais Criminais: Da competência e
dos atos processuais. Da fase preliminar. Do procedimento sumaríssimo. Da execução. Das despesas processuais.
Orientação importante!
O presente edital apresenta uma série de conhecimentos específicos do cargo, razão pela qual é indispensável a leitura
minuciosa do Provimento 161/06 do TJ/MG. Sugiro, antes mesmo de iniciar o estudo da apostila, fazer a leitura do referido
provimento que se encontra na íntegra (sem os respectivos anexos) no final da apostila. Legislação extraída do site do TJ/MG.
Prezado (a) Candidato (a):
Obrigado por adquirir a apostila da Editora Nova. Para nós é uma imensa satisfação tê-lo como nosso leitor. Graças a sua
confiança nosso trabalho vem se expandindo por todo o país. Esperamos atender suas expectativas e auxilia-lo em seu estudo;
oferecemos suporte para dúvidas que porventura venham surgir.
O estudo desta disciplina, definida por alguns como matéria instrumental (pelo fato de apresentar os instrumentos que
darão efetividade ao direito material) tem por indispensável a leitura dos artigos solicitados; seja do código de processo civil
seja de leis esparsas.
Nosso objetivo foi o de destacar os principais tópicos que merecem atenção especial, uma vez que em outros concursos a
cobrança de tais tópicos é corriqueira.
Portanto, não deixe de fazer a leitura minuciosa de toda a legislação pelo fato de que muitos artigos são autoexplicativos;
tentar explica-los ou comenta-los poderia não ser didático. As questões para verificação do aprendizado encontram-se ao
final.
Acredite em sua aprovação! Acreditar em um sonho é o primeiro passo para conseguir conquista-lo!
Legislação de referência:
Lei
Federal
nº
5.869,
Civil). (Legislação básica)
Lei
Federal
nº
9.099,
de
92). (Item 19 do edital)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/Oﬁcial Judiciário
- Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública). (Item
15 do edital)
- Decreto-lei nº 911, de 01 de outubro de 1969, alterado pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. (Item 18 do edital)
- Código de Normas da Corregedoria - Provimento nº 161, de 1º de setembro de 2006, com alterações posteriores, que revogou
expressamente as Instruções nº 173/1988 e nº 223/1994. (Diversos itens do edital)
- Custas - Provimento-Conjunto nº 15/2010, com alterações posteriores. (item 09 do edital)

1) PROCESSOS: CONCEITO,
ESPÉCIES, TIPOS DE PROCEDIMENTO; DISTRIBUIÇÃO, AUTUAÇÃO E REGISTRO;
PROTOCOLO; PETIÇÃO INICIAL; NUMERAÇÃO E RUBRICA DAS FOLHAS NOS AUTOS; GUARDA, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS AUTOS; EXAME EM CARTÓRIO,
MANIFESTAÇÃO E VISTA; RETIRADA DOS AUTOS PELO ADVOGADO; CARGA, BAIXA,
CONCLUSÃO, RECEBIMENTO, REMESSA, ASSENTADA, JUNTADA E PUBLICAÇÃO; LAVRATURA DE AUTOS E CERTIDÕES EM GERAL; TRASLADO; CONTESTAÇÃO.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
TÍTULO VII
DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 270. Este Código regula o processo de conhecimento (Livro I), de execução (Livro II), cautelar (Livro III) e os procedimentos especiais (Livro IV).
Art. 271. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei especial.
Art. 272. O procedimento comum é ordinário ou sumário.
Parágrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se pelas disposições que Ihes são próprias,
aplicando-se-lhes, subsidiariamente, as disposições gerais do procedimento ordinário.
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
i - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
§ 1o Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.
§ 2o Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
§ 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461,
§§ 4o e 5o, e 461-A.
§ 4o A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 5o Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. § 6o A tutela antecipada também
poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.
§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os
respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.
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Comentário Doutrinário
Processo
Segundo o Professor Humberto Theodoro,
Processo é o método, isto é, o sistema de compor a lide em juízo através de uma relação jurídica vinculativa de direito
público.
Para Misael Montenegro Filho,
Processo, assim, é o instrumento de que se utiliza a parte que exercitou o direito de ação na busca de uma resposata
judicial que ponha fim ao conflito de interesses instaurado ou em vias de sê-lo. Inúmeros atos serão praticados no curso do
processo para que o citado objetivo seja alcançado.
Procedimento
Conforme entendimento de Cássio Scarpinella Bueno,
Procedimento é o lado extrínsico, palpável, sensível e constatável objetivamente, pelo qual se desenvolve o processo ao
longo do tempo. Procedimento é a forma específica de manifestação, de organização, de estruturação do próprio processo, dos
diversos atos e fatos relevantes para o processo (e, por isto, atos e fatos processuais) ao longo do tempo.
Existem diferenças?
Para Teresa Arruda Alvim Wambier,
Processo e procedimento referem-se a aspectos diversos de um mesmo objeto, que podem ser visualizados a partir de uma
mesma realidade fática.
Ante a complexidade de determinar diferença, aduz a autora que
Tarefa menos árdua do que a de definir processo e procedimento a de se lhes apontarem os traços mais marcantes. Nesse
caso, os traços característicos do processo são a sua finalidade e a correspondência a uma relação jurídica de aspecto determinado. Por outro lado, o traço que merece relevância – no que diz com o procedimento – é o aspecto exterior de um desenrolar
de atos, que caracteriza a movimentação desta relação jurídica, a que se aludiu, no tempo.
Vicente Greco Filho aduz que não há processo sem procedimento e não há procedimento que não esteja associado a um processo.
Para este autor,
O processo constitui a parte essencial. Já o procedimento, é o meio extrínseco pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo. A essência e a exterioridade não podem ser separadas.
Procedimento de rito ordinário
O procedimento pelo rito ordinário é tido como a regra para a maioria das ações possíveis em nosso ordenamento jurídico. Nesse
rito é possível verificar a divisão existente entre as fases postulatória, ordinatória, probatória e decisória.
Uma das principais características deste rito é:
a predominância da forma escrita e sua aplicação se define de maneira residual: aquilo que não é cabível no rito sumário
nem em qualquer outro procedimento especial é considerado adequado a utilização do rito ordinário.
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Fases do Rito Ordinário
Postulatória
Compreende a petição inicial, citação e eventual resposta do réu e corresponde à fase em que as partes se dirigem ao juízo para
formular suas pretensões, aduzindo os motivos de fato e de direito que entendem ser suficientes para a formação da convicção do
julgador (CPC - art. 282 a 318).
Ordinatória
É a fase onde o juiz irá fazer a verificação da regularidade e correção do processo, sem nulidades ou irregularidades, sendo composta das providências preliminares e de uma decisão judicial comumente chamada de despacho saneador (CPC - art. 319 a 331)
Probatória
Vencidas as duas fases acima pode surgir a necessidade de produção de provas, hipóteses nas quais o processo passa a esta fase,
onde as partes irão demonstrar a veracidade dos fatos por elas sustentados na inicial (fatos constitutivos do direito do autor), ou na
resposta do réu (fatos modificativos, extintivos)
Decisória
É a fase onde o juiz, profere sua decisão julgando procedente, parcialmente procedente ou improcedente a pretensão oposta pelo
autor (CPC - art. 458 a 475).
Procedimento do Rito Sumário
Ao contrário do rito ordinário, o procedimento de rito sumário tem por características principais:
- a oralidade;
- a celeridade; e,
- a concentração de atos processuais.
Tal rito está previsto para as hipóteses elencadas pelo artigo 275 do CPC:
CPC - Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:
I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo;
II - nas causas, qualquer que seja o valor
a) de arrendamento rural e de parceria agrícola;
b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre;
e) de cobrança de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de processo de
execução;
f) de cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial;
g) nos demais casos previstos em lei.
g) que versem sobre revogação de doação;
h) nos demais casos previstos em lei.
Parágrafo único. Este procedimento não será observado nas ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas.
Distribuição, autuação e registro;
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CAPÍTULO VI
DE OUTROS ATOS PROCESSUAIS
SEÇÃO I
DA DISTRIBUIÇÃO E DO REGISTRO
Art. 251 - Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz ou mais de
um escrivão.
Art. 252 - Será alternada a distribuição entre juízes e escrivães, obedecendo a rigorosa igualdade.
Art. 253 - Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio
com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações idênticas, ao juízo prevento.
Parágrafo único - Havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.
Art. 254 - É defeso distribuir a petição não acompanhada do instrumento do mandato, salvo:
I - se o requerente postular em causa própria;
II - se a procuração estiver junta aos autos principais;
III - no caso previsto no art. 37.
Art. 255 - O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou a falta de distribuição, compensando-a.
Art. 256 - A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte ou por seu procurador.
Art. 257 - Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada.
Nos termos do artigo 251 do CPC, todos os processos estão sujeitos a registro e, havendo mais de uma vara, estão sujeitos a distribuição automática. Nesse artigo destacamos dois termos: registro e distribuição. O registro tem por objetivo manter a organização
judiciária, ou seja, é necessário o registro para que o processo seja localizado, receba uma numeração e seja reconhecido pelo poder
judiciário.
Em alguns fóruns existem apenas uma vara destinada a dirimir todas as questões e contendas jurídicas que forem ali propostas, ou
seja, existe apenas um juiz para atuar em questões cíveis, de família, criminais etc. Nesse caso, não ocorrerá a distribuição. Distribuição ocorre quando existem diversas varas (Ex.: 1ª Vara Cível, 2ª Vara Cível, 3ª Vara Cível) ou seja, a petição inicial será encaminhada
para uma dessas varas, aleatoriamente, sem direito a preferência por uma ou outra, por meio da distribuição.
Protocolo;
Art. 172 - Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
§ 3º - Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo,
dentro do horário de expediente, nos termos da lei de organização judiciária local
Nos termos do artigo 172 §3º todos os atos praticados por meio de uma petição (ato de vontade da parte exteriorizado em papel)
deverá ser protocolizado na unidade judiciária (Fórum, Tribunal, etc)
O protocolo nada mais é que o ato formal de levar a conhecimento do juiz (ou desembargadores, ou ministros, ou qualquer outra
autoridade judiciária – dependendo da esfera e local onde se peticiona) a expressão da vontade das partes.
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Exemplo
Em determinado processo, o autor necessita levar a conhecimento do juiz a descoberta de uma nova prova, até então inexistente,
para reforçar o convencimento do juiz em julgar procedente sua demanda.
Para tanto, esse ato de levar a conhecimento do juiz deve ser exteriorizado por uma petição requerendo a juntada da nova prova;
essa petição para chegar ao processo deverá ser recebida pelo setor de protocolo da respectiva unidade (Fórum). Com a protocolização desta petição a parte terá a certeza de que seu pedido chegará a conhecimento do juíz.
Petição inicial;
TÍTULO VIII
DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
CAPÍTULO I
DA PETIÇÃO INICIAL
SEÇÃO I
DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL
Art. 282 - A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - o requerimento para a citação do réu.
Art. 283 - A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 284 - Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e
283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a
emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Art. 285 - Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu, para responder; do mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo
autor.
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de
total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor
da anteriormente prolatada.
§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento
da ação.
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.
SEÇÃO II
DO PEDIDO
Art. 286 - O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito;
III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
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Art. 287 - Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da
decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 4º, e 461-A).
Art. 288 - O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais
de um modo.
Parágrafo único - Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz Ihe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo.
Art. 289 - É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não
podendo acolher o anterior.
Art. 290 - Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença
as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação.
Art. 291 - Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua
parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.
Art. 292 - É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não
haja conexão.
§ 1º - São requisitos de admissibilidade da cumulação:
I - que os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
§ 2º - Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o
procedimento ordinário.
Art. 293 - Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais.
Art. 294 - Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa
iniciativa.
SEÇÃO III
DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
Art. 295 - A petição inicial será indeferida:
I - quando for inepta;
II - quando a parte for manifestamente ilegítima;
III - quando o autor carecer de interesse processual;
IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5º);
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso
em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal;
Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.
Parágrafo único - Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir;
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
III - o pedido for juridicamente impossível;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
Art. 296 - Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
reformar sua decisão.
Parágrafo único - Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente.
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Comentário Doutrinário
Petição Inicial
Segundo o Professo Nelson Nery Junior
A petição inicial é a peça inaugural do processo, pela qual o autor provoca a atividade jurisdicional, que é inerte (art. 2 º
e 262 do CPC). É a peça processual mais importante pelo autor, porque é nela que se fixam os limites da lide (CPC 128 e 460),
devendo o autor deduzir toda a pretensão, sob pena de preclusão consumativa, isto é, de só poder fazer outro pedido por ação
distinta.
É o ato pelo qual o Autor leva sua pretensão ao conhecimento do juiz provocando a tutela do Estado, requerendo que lhe
seja concedida a entrega da prestação jurisdicional.
A petição inicial servirá para delinear os contornos do pedido, bem como de seus fundamentos, indicando dentre outros elementos o polo ativo e o polo passivo desta relação processual.
Concluindo, Humberto Theodoro Júnior nos ensina que
a petição inicial é o veículo de manifestação formal da demanda, que revela ao juiz a lide e contém o pedido da providência jurisdicional, frente ao réu, que o autor julga necessária para compor o litígio.
Requisitos (esqueleto da petição inicial)
CPC - Art. 282. A petição inicial indicará: (podemos chamar de requisitos intrínsecos da petição inicial)
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - o requerimento para a citação do réu
O artigo 282 é uma receita para a produção de uma petição inicial. Neste artigo encontram-se todos os ingredientes necessários
para que o produto final (petição inicial) se apresente livre de qualquer impedimento ao seu prosseguimento.
Dentre todos os requisitos elencados pelo artigo 282, vale fazer uma análise pormenorizada do inciso III que prevê a indicação
dos fatos e fundamentos jurídicos, por ser talvez um dos elementos mais importantes.
O que efetivamente vincula o juiz ao processo é a descrição dos fatos, e não os fundamentos jurídicos pelo fato de que este conhece o direito e deve aplicá-lo, mesmo que aja algum equívoco na sua indicação feita pelo Autor.
A correta narração dos fatos é de extrema importância, não bastando ao Autor simplesmente narrar a violação de seu direito, mas
sim descrever os fatos em que ele está se fundamentando.
Também merece destaque o inciso V que determina a indicação do valor da causa devendo este corresponder ao valor econômico indicado no pedido do autor. Algumas ações não possuem um valor específico, devendo este ser fixado por estimativa ou em
concordância com o disposto em lei.
CPC - Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. (podemos chamar
de requisitos extrínsecos da petição inicial)
Além dos chamados requisitos intrínsecos, a petição inicial deverá vir instruída com alguns documentos que são indispensáveis
a formação do processo.
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Exemplo: Ação reivindicatória de imóveis. A petição inicial deverá ser instruída com a certidão do cartório de registro de
imóveis que confere ao autor a propriedade deste imóvel. Deixando de ser aderido a petição inicial, fatalmente a comprovação
da propriedade sobre o imóvel poderá ficar comprometida.
Havendo a falta de documento indispensável, o juiz concederá ao autor prazo de dez dias para trazê-lo, sob pena de indeferimento
da inicial e consequentemente a não apreciação de seu pedido.
Pedido
CPC - Art. 282. A petição inicial indicará:
IV - o pedido, com as suas especificações;
O pedido é o objeto da ação e do processo. Ele representa aquilo que o autor esta buscando. É propriamente dito a expressão da
pretensão. A lei trata o pedido em tópico próprio. (CPC – art. 286 a 294)
Espécies de Pedido
- Pedido Genérico: é um pedido certo ante sua existência, no entanto sua individualização tendo em vista a quantidade, não é
possível.
CPC - Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito;
III - quando a determinação do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.
- Pedido Cominatório: Quando o pedido consistir na imposição ao Réu do dever de deixar de praticar algum ato, ou aceitar
alguma atividade, ou ainda, na imposição de uma obrigação de fazer, será lícito o pleito acessório de aplicação de multa para o caso
de descumprimento de decisão judicial.
CPC - Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade,
prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou
da decisão antecipatória de tutela (arts. 461, § 4o, e 461-A).
- Pedido Alternativo: o Autor poderá formular pedido alternativo sempre que, pela natureza da obrigação, o devedor puder
cumprir a prestação que lhe incumbe de mais de um modo.
CPC - Art. 288. O pedido será alternativo, quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de
mais de um modo.
- Pedido de Prestações Periódicas: ocorre nas relações jurídicas de trato sucessivo (ou seja, prestações que vencem em regime
de repetição, geralmente a cada novo período de 30 dias).
CPC - Art. 290. Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a
sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação.
- Pedido de Prestação Indivisível: a lei prevê aos casos de obrigação indivisível que qualquer dos credores pode cobrar a divida
por inteiro, art. 260 e 267 do CC. Não obstante, em razão da uniformidade da decisão para todos os credores, mesmo aquele que não
tenha participado do processo poderá levantar a sua parte na proporção do que lhe é devido.
CPC - Art. 291. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a
sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.
- Pedido Sucessivo: caso o autor queira, poderá pleitear que a obrigação seja cumprida de determinada forma, ou sucessivamente
de outra. O juiz na impossibilidade de reconhecer um primeiro pedido pode acolher sucessivamente outro pedido indicado pelo autor.
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CPC - Art. 289. É lícito formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em
não podendo acolher o anterior.
- Cumulação de Pedidos: a lei permite que seja feito pelo Autor a formulação de mais de um pedido contra o Réu, a fim de que
o Juiz conheça ambos os pedidos de forma conjunta.
CPC - Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre
eles não haja conexão.
Indeferimento
Se acaso o Autor deixar de observar qualquer um dos requisitos previstos pelos artigos 282 e 283, poderá o juiz após a análise da
petição inicial indeferi-la sob o fundamento previsto pelo artigo 284, parágrafo único. Vejamos:
CPC - Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a
complete, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
O indeferimento da petição inicial não pode ser considerado uma regra geral se por acaso o Autor deixar de preencher os requisitos do artigo 282 ou 283. A primeira solução para esses casos é a possibilidade do Autor emendar ou complementar sua petição
inicial.
Concluindo: a não observância dos artigos 282 e 283 acarretam o indeferimento da petição inicial, resguarda a hipótese de emenda à inicial nos termos do artigo 284 caput.
A lei também coloca a hipótese em que há o indeferimento de plano, ou seja, o julgamento prima facie que ocorre na hipótese
abaixo:
CPC - Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença
de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o
teor da anteriormente prolatada.
§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento
da ação.
§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso.
Requisitos para o Indeferimento prima facie:
a) a matéria controvertida for unicamente de direito;
b) no mesmo juízo tenha havido sentenças totalmente improcedentes em casos idênticos;
Atenção! O juiz não está obrigado a julgar com base no art. 285 A. O CPC lhe conferiu uma faculdade, cabendo utiliza-la ou não.
Caso prefira, o juiz pode ordenar a citação do Réu.
Numeração e rubrica das folhas nos autos;
A formação do processo se dá pela reunião de atos executados pela parte, pelos atos do cartório, pelos atos do juiz e demais partes
como terceiros interessados, ministério público e etc.
Tudo aquilo que se pretende inserir nos autos do processo deve ser feito em papel escrito por aquele que tem interesse ou foi
determinado por lei à fazer. As petições produzidas por advogados, os despachos de cartório, enfim, tudo se adere aos autos por folhas
de papel.
Cada folha recebe uma numeração em sequência, inclusive o verso, que além de receber o mesmo número do anverso, recebe
também a identificação de que se trata do verso da página (“v”, “ver”).
Além da numeração, todas as folhas numeradas recebem também a assinatura do serventuário responsável, como forma de
manter a integridade daquilo e segurança daquilo que é juntado. Não se anexa nem extrai dos autos nenhuma folha sem a devida
determinação judicial.
Guarda, conservação e restauração dos autos;
Didatismo e Conhecimento
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CPC Art. 141. Incumbe ao escrivão:
IV - ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo que saiam de cartório, exceto (as exceções na sequencia da explicação abaixo)
A guarda e conservação dos autos é uma das responsabilidades da escrivania. Tanto é verdade que, havendo o descumprimento
do prazo para a restituição dos autos, a escrivania deverá providenciar a intimação daquele que está em posse do processo (normalmente o advogado).
Exceções a incumbência de guarda e conservação
a) quando tenham de subir à conclusão do juiz;
b) com vista aos procuradores, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
c) quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor;
d) quando, modificando-se a competência, forem transferidos a outro juízo;
CAPÍTULO XII
DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS
Art. 1.063. Verificado o desaparecimento dos autos, pode qualquer das partes promover-lhes a restauração.
Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nestes prosseguirá o processo.
Art. 1.064. Na petição inicial declarará a parte o estado da causa ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:
I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;
II - cópia dos requerimentos que dirigiu ao juiz;
III - quaisquer outros documentos que facilitem a restauração.
Art. 1.065. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias,
contrafés e mais reproduções dos atos e documentos que estiverem em seu poder.
§ 1o Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o respectivo auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz,
suprirá o processo desaparecido.
§ 2o Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o disposto no art. 803.
Art. 1.066. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz mandará
repeti-las.
§ 1o Serão reinquiridas as mesmas testemunhas; mas se estas tiverem falecido ou se acharem impossibilitadas de depor e não
houver meio de comprovar de outra forma o depoimento, poderão ser substituídas.
§ 2o Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que for possível e de preferência pelo mesmo perito.
§ 3o Não havendo certidão de documentos, estes serão reconstituídos mediante cópias e, na falta, pelos meios ordinários de
prova.
§ 4o Os serventuários e auxiliares da justiça não podem eximir-se de depor como testemunhas a respeito de atos que tenham
praticado ou assistido.
§ 5o Se o juiz houver proferido sentença da qual possua cópia, esta será junta aos autos e terá a mesma autoridade da original.
Art. 1.067. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos.
§ 1o Aparecendo os autos originais, nestes se prosseguirá sendo-lhes apensados os autos da restauração.
§ 2o Os autos suplementares serão restituídos ao cartório, deles se extraindo certidões de todos os atos e termos a fim de completar os autos originais.
Art. 1.068. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, a ação será distribuída, sempre que possível, ao
relator do processo.
§ 1o A restauração far-se-á no juízo de origem quanto aos atos que neste se tenham realizado.
§ 2o Remetidos os autos ao tribunal, aí se completará a restauração e se procederá ao julgamento.
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Art. 1.069. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e honorários
de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.
CPC - Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias.
Pode ocorrer de ter havido no processo audiência para oitiva de testemunhas, caso o processo tenha desaparecido após essa audiência, a mesma deverá ser repetida com a finalidade de colher novamente o depoimento de testemunhas.
Exame em cartório, manifestação e vista;
Exame em cartório
Definição
Ocorre o exame dos autos em cartório quando este é verificado na própria secretaria, no próprio balcão da respectiva serventia.
Essa verificação in loco pode ser feita tanto pela parte como pelo advogado. Vale ressaltar que os processos são públicos, exceto
aqueles que tramitam em segredo de justiça.
Vista
Definição
É a abertura do processo para à parte interessada que tem por objetivo tomar conhecimento do conteúdo ou a razão da juntada de
determinada petição, documento ou folha feita pela parte contrária.
Manifestação
Definição
Ocorre a manifestação toda vez que a parte se pronunciar nos autos do processo. Exemplo: oposta a contestação abre-se prazo
para o Autor se manifestar sobre a matéria de defesa utilizada pela Ré.
Retirada dos autos pelo advogado;
É permitida a retirada dos autos pelo advogado interessado para que possa fazer uma análise mais apurada do que está ocorrendo
no processo. Ocorre em situações onde o advogado prefere fazer a leitura dos últimos andamentos do processo na tranquilidade de
seu escritório, ou ainda para extração de cópias de peças importantes para seu arquivo.
Portanto, é permitido ao advogado a retirada dos autos de seu respectivo cartório, devendo o mesmo obedecer ao prazo de devolução estipulado por lei.
CPC - Art. 40 - O advogado tem direito de:
I - examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal, autos de qualquer processo, salvo o disposto no art. 155;
II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 (cinco) dias;
III - retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal, sempre que Ihe competir falar neles por determinação
do juiz, nos casos previstos em lei.
§ 1º - Ao receber os autos, o advogado assinará carga no livro competente.
§ 2º Sendo comum às partes o prazo, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, poderão os seus procuradores retirar os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador poderá retirá-los pelo prazo de 1 (uma) hora
independentemente de ajuste
Carga, baixa, conclusão, recebimento, remessa, assentada, juntada e publicação;
Carga
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CPC - Art. 40 - O advogado tem direito de:
III - retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal, sempre que Ihe competir falar neles por determinação
do juiz, nos casos previstos em lei.
§ 1º - Ao receber os autos, o advogado assinará carga no livro competente.
É permitida a retirada dos autos do cartório pelo advogado. Toda vez que o advogado fizer a retirada dos autos deverá assumir,
assinando em livro próprio, que está fazendo a carga do mesmo, se comprometendo a devolvê-lo no prazo específico.
Baixa
Com o retorno dos autos em cartório, após a devolução promovida pelo advogado, o serventuário dará a respectiva baixa na
carga que estava em vigência.
Conclusão
É o ato de enviar o processo para o juiz para que este profira despacho, decisão interlocutória, sentença ou acórdão.
CPC - Art. 141 - Incumbe ao escrivão:
IV - ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo que saiam de cartório, exceto:
a) quando tenham de subir à conclusão do juiz;
Recebimento
Exemplo: ato do envio do processo pelo juiz para a escrivania denomina-se recebimento; ou o ato que recebe o processo que
estava em carga para advogado.
Remessa
Trata-se do envio dos autos a outros órgãos auxiliares da justiça, para cumprimento de algum respectivo ato. Exemplo: na liquidação de sentença juiz determina a remessa dos autos ao contador judicial para que o mesmo apresente os cálculos.
Assentada
O Código de Processo Civil tem por embasamento o princípio da oralidade; por tal princípio, determinados atos devem ser produzidos de forma oral, como por exemplo a oitiva de testemunhas.
Nesse caso, mesmo sendo oral é necessário que esse ato seja transformado em documento escrito. Assim, assentada é o termo
utilizado quando se anexa aos autos o documento lavrado que registra o ocorrido.
Juntada
É o ato pelo qual o cartório confirma ter introduzido nos autos algum papel, seja ele petição, documento ou folha. A juntada atesta
ser legítimo o documento anexado nos autos. A retirada de qualquer petição, documento ou folha é chamado de desentranhamento,
somente podendo ocorrer por determinação judicial.
Publicação
É o ato de intimar as partes ou qualquer outro (desde que permitido por lei), por meio do diário oficial para que tome ciência, de
andamento ou cumpra determinação.
Lavratura de autos e certidões em geral; traslado; contestação.
Lavratura de autos e certidões em geral

Didatismo e Conhecimento

13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/Oﬁcial Judiciário
Art. 141 - Incumbe ao escrivão:
I - redigir, em forma legal, os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos que pertencem ao seu ofício;
II - executar as ordens judiciais, promovendo citações e intimações, bem como praticando todos os demais atos, que Ihe forem
atribuídos pelas normas de organização judiciária;
III - comparecer às audiências, ou, não podendo fazê-lo, designar para substituí-lo escrevente juramentado, de preferência datilógrafo ou taquígrafo;
IV - ter, sob sua guarda e responsabilidade, os autos, não permitindo que saiam de cartório, exceto:
a) quando tenham de subir à conclusão do juiz;
b) com vista aos procuradores, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
c) quando devam ser remetidos ao contador ou ao partidor;
d) quando, modificando-se a competência, forem transferidos a outro juízo;
V - dar, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo, observado o disposto no art. 155.
Traslado: significa reproduzir algo, fazer uma cópia de, transcrever. Traslado é o ato de realizar a transcrição de algo do processo.
Contestação
É o ato de se defender, onde o réu apresenta todos os seus argumentos para que o pedido do autor seja julgado improcedente; é a
chamada defesa de mérito; poderá também apresentar algumas defesas contra o processo, chamada de defesa processual.
cpc Art. 300. compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito,
com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
Art. 301. compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:
i - inexistência ou nulidade da citação;
ii - incompetência absoluta;
iii - inépcia da petição inicial;
iV - perempção;
V - litispendência;
Vl - coisa julgada;
Vii - conexão;
Vlll - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
iX - convenção de arbitragem;
X - carência de ação;
Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.

2) TERMOS PROCESSUAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS E AUTOS: CONCEITOS,
CONTEÚDO, FORMA E TIPOS.

Termos processuais podem ser definidos como os atos praticados, em determinado processo, pelos auxiliares da justiça, realizados estes atos no juízo onde tramita a ação.
Objetivo
Os atos dos auxiliares da justiça (termos) têm por objetivo imprimir o regular andamento do processo.
Classificação / tipos
Adotando-se a teoria que considera os sujeitos que os praticam, o CPC divide os atos processuais em:
I — atos da parte (arts. 158 a 161, CPC);
II — atos do juiz (arts. 162 a 165, CPC);
III — atos do escrivão ou do chefe de secretaria (arts. 166 a 171, CPC).
Tipos: explicados no tópico anterior. (juntada, vista, conclusão, carga, recebimento, entre outros)
Formas: será explicado em tópico específico (item 4)
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3) ATOS DO JUIZ: SENTENÇA,
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E DESPACHO; ACÓRDÃO.

Seção III
Dos Atos do Juiz
Art. 162. os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei.
§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.
§ 3o São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a
lei não estabelece outra
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.
Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais.
Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando forem
proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.
parágrafo único. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.
Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão
fundamentadas, ainda que de modo conciso.
O CPC é taxativo ao apresentar as modalidades de atos processuais que podem ser praticados pelo Juiz. Vejamos a definição
trazida pelo texto legal:
- sentença:
Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. Vamos ler esses artigos?
- Decisão interlocutória:
Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.
Ou seja, o juiz precisa de manifestar sobre determinado pedido; no entanto, o deferimento ou não, não enseja o término do
processo (tal ato não tem o poder de decidir o processo), razão pela qual essa decisão é chamada de interlocutória. Como exemplo,
imaginamos a hipótese em que o Autor pede que seja deferida a juntada de determinado documento. O ato processual praticado pelo
juiz de deferir ou não é chamado de decisão interlocutória. (comentário nosso)
- Despachos de mero expediente:
São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei
não estabelece outra.
- Acórdãos
São decisões proferidas no âmbito dos tribunais, sejam eles estaduais, federais, STJ e STF. São as chamadas decisões colegiadas.
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4) ATOS PROCESSUAIS: FORMA,
NULIDADE, CLASSIFICAÇÃO E
PUBLICIDADE; PROCESSOS QUE
CORREM EM SEGREDO DE JUSTIÇA.
TÍTULO V
DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I
DA FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS
Seção I
Dos Atos em Geral
Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir,
reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a finalidade essencial.
Parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial
dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infra-estrutura de chaves públicas Brasileira - icp - Brasil.
§ 2o Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na
forma da lei.
Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:
I - em que o exigir o interesse público;
Il - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de
menores.
parágrafo único. o direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de
inventário e partilha resultante do desquite.
Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em
vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Seção II
Dos Atos da Parte
Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente
a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.
Art. 159. Salvo no Distrito Federal e nas Capitais dos Estados, todas as petições e documentos que instruírem o processo,
não constantes de registro público, serão sempre acompanhados de cópia, datada e assinada por quem os oferecer.
§ 1o Depois de conferir a cópia, o escrivão ou chefe da secretaria irá formando autos suplementares, dos quais constará a reprodução de todos os atos e termos do processo original.
§ 2o Os autos suplementares só sairão de cartório para conclusão ao juiz, na falta dos autos originais.
Art. 160. Poderão as partes exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório.
Art. 161. É defeso lançar, nos autos, cotas marginais ou interlineares; o juiz mandará riscá-las, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo.
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Seção III
Dos Atos do Juiz
Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei.
§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.
§ 3o São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a
lei não estabelece outra
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.
Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais.
Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando forem
proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.
Parágrafo único. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.
Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão
fundamentadas, ainda que de modo conciso.
Seção IV
Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de Secretaria
Art. 166. Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão a autuará, mencionando o juízo, a natureza do
feito, o número de seu registro, os nomes das partes e a data do seu início; e procederá do mesmo modo quanto aos volumes
que se forem formando.
Art. 167. O escrivão numerará e rubricará todas as folhas dos autos, procedendo da mesma forma quanto aos suplementares.
Parágrafo único. Às partes, aos advogados, aos órgãos do Ministério Público, aos peritos e às testemunhas é facultado
rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervieram.
Art. 168. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão.
Art. 169. Os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as
pessoas que neles intervieram. Quando estas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão certificará, nos autos, a
ocorrência.
§ 1o É vedado usar abreviaturas.
§ 2o Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletrônico, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão
ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em
termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes.
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, registrando-se a alegação e a decisão no termo.
Parágrafo único. É vedado usar abreviaturas.
Art. 170. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro método idôneo, em qualquer juízo ou tribunal.
Art. 171. Não se admitem, nos atos e termos, espaços em branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se
aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas.
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CAPÍTULO II
DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS
Seção I
Do Tempo
Art. 172. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
§ 1o Serão, todavia, concluídos depois das 20 (vinte) horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência
ou causar grave dano.
§ 2o A citação e a penhora poderão, em casos excepcionais, e mediante autorização expressa do juiz, realizar-se em domingos
e feriados, ou nos dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso Xl, da Constituição
Federal.
§ 3o Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição, esta deverá ser apresentada no protocolo,
dentro do horário de expediente, nos termos da lei de organização judiciária local.
Art. 173. Durante as férias e nos feriados não se praticarão atos processuais. Excetuam-se:
I - a produção antecipada de provas (art. 846);
II - a citação, a fim de evitar o perecimento de direito; e bem assim o arresto, o seqüestro, a penhora, a arrecadação, a
busca e apreensão, o depósito, a prisão, a separação de corpos, a abertura de testamento, os embargos de terceiro, a nunciação
de obra nova e outros atos análogos.
Parágrafo único. O prazo para a resposta do réu só começará a correr no primeiro dia útil seguinte ao feriado ou às
férias.
Art. 174. Processam-se durante as férias e não se suspendem pela superveniência delas:
I - os atos de jurisdição voluntária bem como os necessários à conservação de direitos, quando possam ser prejudicados
pelo adiamento;
II - as causas de alimentos provisionais, de dação ou remoção de tutores e curadores, bem como as mencionadas no art.
275;
III - todas as causas que a lei federal determinar.
Art. 175. São feriados, para efeito forense, os domingos e os dias declarados por lei.
Seção II
Do Lugar
Art. 176. Os atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo. Podem, todavia, efetuar-se em outro lugar, em
razão de deferência, de interesse da justiça, ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz.
Comentário Doutrinário
O que é ATO PROCESSUAL?
Segundo definição dada na doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, ato processual pode ser definido como “a conduta humana voluntária que tem relevância para o processo”. Ou seja, todos aqueles atos praticados que são importantes para a formação ou
ainda para a decisão de um processo pode ser considerado ato processual.
Classificação dos Atos Processuais
Os atos processuais são classificados em relação a aqueles que o praticam. Podem ser classificados como atos da parte ou como
atos do juiz. Vejamos o que dispõem o CPC:
- Atos da Parte
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CPC - Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.
Por declarações unilaterais podemos visualizar qualquer pedido feito pela parte, seja Autor ou Réu, como, por exemplo, apresentar uma petição inicial ou ainda uma contestação. Por declarações bilaterais verificamos um pedido feito por ambas as partes, com,
por exemplo, uma homologação de acordo.
- Atos do Juiz
CPC - Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei.
§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.
§ 3o São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a
lei não estabelece outra
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários.
O CPC é taxativo ao apresentar as modalidades de atos processuais que podem ser praticados pelo Juiz. Vejamos a definição
trazida pelo texto legal:
- Sentença:
Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. Vamos ler esses artigos?
- Decisão Interlocutória:
Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente.
Ou seja, o juiz precisa de manifestar sobre determinado pedido; no entanto, o deferimento ou não, não enseja o término do
processo (tal ato não tem o poder de decidir o processo), razão pela qual essa decisão é chamada de interlocutória. Como exemplo,
imaginamos a hipótese em que o Autor pede que seja deferida a juntada de determinado documento. O ato processual praticado pelo
juiz de deferir ou não é chamado de decisão interlocutória. (comentário nosso)
- Despachos de mero expediente:
São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei
não estabelece outra.
Forma dos Atos
CPC - Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a
exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a finalidade essencial.
Pelo artigo 154 podemos identificar o princípio da liberdade das formas. Pela regra geral, o ato processual poderá ser praticado
pelo advogado, juiz, promotor de justiça, defensor público e demais serventuários da justiça e a lei, salvo em situações expressamente
definidas, não exigem uma forma específica.
Requisitos dos Atos processuais
A doutrina classifica os atos processuais sob os seguintes aspectos:
- Quanto ao modo dos atos processuais;
- Os atos devem ser redigidos em vernáculo. Língua portuguesa (a pratica forense aceita a utilização de expressões do latim).
Nesse sentido leia-se artigo 156 CPC
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CPC - Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
- Os atos orais também devem ser proferidos na língua oficial. Se necessário for a oitiva em outro idioma é necessário que o
mesmo seja feito através de interprete devidamente juramentado.
- A escrita deve ser feita preferencialmente em azul, ou preto. Deve ser uma tinta escura e indelével.
- Todos os atos devem ser assinados, seja ato da parte ou do juiz.
- Além da forma escrita podem ser utilizadas a datilografia mecânica ou computador, assim como taquigrafia, estenotipia ou outro
meio lícito.
- É proibido abreviaturas, espaços em branco com o fito de evitar fraudes. Nesse sentido leia-se artigo 174 CPC
Princípio do Formalismo x Princípio da
Instrumentalidade das formas
O direito processual acaba obrigatoriamente sendo considerado um ramo formal visto que apresenta regras e métodos previamente definidos cuja observância, na maioria dos casos é obrigatória.
Entretanto, mesmo que o ato seja praticado sem a observância dos requisitos que o revestem, o CPC no sentido de aproveitar
ao máximo todos esses atos, confere a possibilidade de sanar eventuais nulidades como forma de atingir a finalidade pelo qual foi
praticado.
Assim, tendo que optar pelo formalismo ou pela instrumentalidade das formas, a orientação é que a finalidade se sobreponha ao
formalismo que o revestem.
CPC - Art. 155. Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos:
I - em que o exigir o interesse público;
Il - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de
menores.
O artigo 155 encontra guarida no princípio da publicidade afirmando como regra geral que todos os atos processuais serão públicos. A regra prevê as exceções previamente definidas pelos respectivos incisos deste artigo.
- Quanto ao Lugar
- Em regra a pratica de atos processuais se dá na sede do respectivo juízo em que o processo esta sendo movido, guardadas as
exceções que adiante serão aduzidas.
CPC - Art. 176. Os atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo. Podem, todavia, efetuar-se em outro lugar,
em razão de deferência, de interesse da justiça, ou de obstáculo argüido pelo interessado e acolhido pelo juiz.
- Exceções
- Pessoas com privilégios pela função, nos termos do artigo 411:
CPC - Art. 411. São inquiridos em sua residência, ou onde exercem a sua função:
I - o Presidente e o Vice-Presidente da República;
II - o presidente do Senado e o da Câmara dos Deputados;
III - os ministros de Estado;
IV - os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União;
V - o procurador-geral da República;
Vl - os senadores e deputados federais;
Vll - os governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal;
Vlll - os deputados estaduais;
IX - os desembargadores dos Tribunais de Justiça, os juízes dos Tribunais de Alçada, os juízes dos Tribunais Regionais
do Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal;
X - o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil.
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- Atos que para sua prática é necessária a utilização de cartas.
- testemunhas com dificuldade de locomoção
- Quanto ao tempo
Vejamos a REGRA GERAL trazida pelo Código de Processo Civil:
CPC - Art. 172. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
Conforme se destaca, os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira desde que não
sejam feriados. Do contrário, não serão considerados dias úteis. Quanto ao SÁBADO, este não conta para início da contagem do
prazo, no entanto, podem ser praticados se não dependeram do funcionamento do Fórum da comarca, como por exemplo, as citações.
Contagem do prazo: exclui o dia do início e inclui o dia do final. Se a intimação foi feita em 01/10, segunda-feira, o prazo passa
a contar a partir do primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 02/10, terça-feira.
Exemplo:
intimação para o Réu apresentar contestação.
		
Prazo: 15 dias
		
Data da intimação 03/09/12 (segunda-feira)
		
Início da contagem 04/09/12 (terça-feira)
		
Data fatal 18/09/12.
		
Exclui o início (03/09) inclui o final (18/09)
		
Exemplo 02: intimação para o Réu apresentar contestação.
		
Prazo: 15 dias
		
Data da intimação 06/09/12 (quinta-feira)
		
Início da contagem 10/09/12 (segunda-feira)
		
Data fatal 24/09/12.
		
Exclui o início (06/09) inclui o final (24/09)
Atenção! Nessa hipótese o primeiro dia útil deveria ser o dia 07/09, por se tratar de uma sexta-feira. No entanto, 07/09 é
feriado nacional. Logo o prazo começa a contar a partir do 1º dia útil subsequente.
Em tempo, REGISTRE-SE, nenhum prazo pode encerrar em dia diverso dos dias úteis. Se assim ocorrer, prorroga-se até o primeiro dia útil subsequente.
Feriados
CPC - Art. 175. São feriados, para efeito forense, os domingos e os dias declarados por lei.
Férias Forenses
Atenção! Pela EC/45 o artigo 93 ganhou mais um inciso que revogou tacitamente os artigos 173 e 174 no tocante as férias. Veja:
CF – Art. 93 inciso XII a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de
segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente;
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5) CITAÇÃO E INTIMAÇÃO: CONCEITO, REQUISITOS, MODALIDADES DE
CITAÇÃO: VIA POSTAL, MANDADO, POR EDITAL; CARTAS PRECATÓRIA,
ROGATÓRIA E DE ORDEM. INTIMAÇÃO NA CAPITAL E NAS COMARCAS
DO INTERIOR; INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO; CONTAGEM DO
PRAZO DE INTIMAÇÃO.
CAPÍTULO IV
DAS COMUNICAÇÕES DOS ATOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 200. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territoriais da comarca.
Art. 201. Expedir-se-á carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de que ela emanar; carta rogatória, quando
dirigida à autoridade judiciária estrangeira; e carta precatória nos demais casos.
Seção II
Das Cartas
Art. 202. São requisitos essenciais da carta de ordem, da carta precatória e da carta rogatória:
i - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato;
ii - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado;
III - a menção do ato processual, que Ihe constitui o objeto;
iV - o encerramento com a assinatura do juiz.
§ 1o O juiz mandará trasladar, na carta, quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que
estes documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, peritos ou testemunhas.
§ 2o Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução
fotográfica.
§ 3o A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, situação em que a assinatura
do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei.
Art. 203. Em todas as cartas declarará o juiz o prazo dentro do qual deverão ser cumpridas, atendendo à facilidade das
comunicações e à natureza da diligência.
Art. 204. A carta tem caráter itinerante; antes ou depois de ihe ser ordenado o cumprimento, poderá ser apresentada a
juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.
Art. 205. Havendo urgência, transmitir-se-ão a carta de ordem e a carta precatória por telegrama, radiograma ou telefone.
Art. 206. A carta de ordem e a carta precatória, por telegrama ou radiograma, conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no art. 202, bem como a declaração, pela agência expedidora, de estar reconhecida a assinatura do juiz.
Art. 207. O secretário do tribunal ou o escrivão do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem, ou a
carta precatória ao juízo, em que houver de cumprir-se o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara,
se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando, quanto aos requisitos, o disposto no artigo antecedente.
§ 1o O escrivão, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ao secretário do tribunal ou ao escrivão do juízo deprecante,
lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que Iha confirme.
§ 2o Sendo confirmada, o escrivão submeterá a carta a despacho.
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Art. 208. Executar-se-ão, de ofício, os atos requisitados por telegrama, radiograma ou telefone. A parte depositará, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas
no juízo em que houver de praticar-se o ato.
Art. 209. O juiz recusará cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado:
I - quando não estiver revestida dos requisitos legais;
II - quando carecer de competência em razão da matéria ou da hierarquia;
III - quando tiver dúvida acerca de sua autenticidade.
Art. 210. A carta rogatória obedecerá, quanto à sua admissibilidade e modo de seu cumprimento, ao disposto na convenção internacional; à falta desta, será remetida à autoridade judiciária estrangeira, por via diplomática, depois de traduzida
para a língua do país em que há de praticar-se o ato.
Art. 211. A concessão de exeqüibilidade às cartas rogatórias das justiças estrangeiras obedecerá ao disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Art. 212. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado,
pagas as custas pela parte.
Seção III
Das Citações
Art. 213. Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender.
Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
§ 2o Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em
que ele ou seu advogado for intimado da decisão.
Art. 215 Far-se-á a citação pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado.
§ 1o Estando o réu ausente, a citação far-se-á na pessoa de seu mandatário, administrador, feitor ou gerente, quando a ação se
originar de atos por eles praticados.
§ 2o O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade, onde estiver situado o imóvel,
procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos
aluguéis.
Art. 216 A citação efetuar-se-á em qualquer lugar em que se encontre o réu.
Parágrafo único. O militar, em serviço ativo, será citado na unidade em que estiver servindo se não for conhecida a sua
residência ou nela não for encontrado.
Art. 217. Não se fará, porém, a citação, salvo para evitar o perecimento do direito:
I - a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso;
II - ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consangüíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral em segundo
grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes;
III - aos noivos, nos 3 (três) primeiros dias de bodas;
IV - aos doentes, enquanto grave o seu estado.
Art. 218. Também não se fará citação, quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la.
§ 1o O oficial de justiça passará certidão, descrevendo minuciosamente a ocorrência. O juiz nomeará um médico, a fim de examinar o citando. O laudo será apresentado em 5 (cinco) dias.
§ 2o Reconhecida a impossibilidade, o juiz dará ao citando um curador, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida na lei civil. A nomeação é restrita à causa.
§ 3o A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa do réu.
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Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada
por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando
prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.
§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida
a prescrição.
§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.
§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.
Art. 220. O disposto no artigo anterior aplica-se a todos os prazos extintivos previstos na lei.
Art. 221. A citação far-se-á:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - por edital.
IV - por meio eletrônico, conforme regulado em lei própria.
Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto:
a) nas ações de estado;
b) quando for ré pessoa incapaz;
c) quando for ré pessoa de direito público;
d) nos processos de execução;
e) quando o réu residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência;
f) quando o autor a requerer de outra forma.
Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial
e do despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte,
comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e cartório, com o respectivo endereço.
Parágrafo único. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o
recibo. Sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração.
Art. 224. Far-se-á a citação por meio de oficial de justiça nos casos ressalvados no art. 222, ou quando frustrada a citação
pelo correio.
Art. 225. O mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá conter:
I - os nomes do autor e do réu, bem como os respectivos domicílios ou residências;
II - o fim da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a advertência a que se refere o
art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis;
III - a cominação, se houver;
IV - o dia, hora e lugar do comparecimento;
V - a cópia do despacho;
VI - o prazo para defesa;
VII - a assinatura do escrivão e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz.
Parágrafo único. O mandado poderá ser em breve relatório, quando o autor entregar em cartório, com a petição inicial,
tantas cópias desta quantos forem os réus; caso em que as cópias, depois de conferidas com o original, farão parte integrante
do mandado.
Art. 226. Incumbe ao oficial de justiça procurar o réu e, onde o encontrar, citá-lo:
I - lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé;
II - portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé;
III - obtendo a nota de ciente, ou certificando que o réu não a apôs no mandado.
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Art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no
dia
imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
Art. 228. No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio
ou residência do citando, a fim de realizar a diligência.
§ 1o Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação,
ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca.
§ 2o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme
o caso, declarando-lhe o nome.
Art. 229. Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo
ciência.
Art. 230. Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de
justiça poderá efetuar citações ou intimações em qualquer delas.
Art. 231. Far-se-á a citação por edital:
I - quando desconhecido ou incerto o réu;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;
III - nos casos expressos em lei.
§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.
§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se
na comarca houver emissora de radiodifusão.
Art. 232. São requisitos da citação por edital:
I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;
II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;
III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em
jornal local, onde houver;
IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira
publicação;
V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.
§ 1o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo.
§ 2o A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.
Art. 233. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, incorrerá em
multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo.
Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citando.
Seção IV
Das Intimações
Art. 234. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de
fazer alguma coisa.
Art. 235. As intimações efetuam-se de ofício, em processos pendentes, salvo disposição em contrário.
Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só
publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes
para sua identificação.
§ 2o A intimação do Ministério Público, em qualquer caso será feita pessoalmente.
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Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á o disposto no artigo antecedente, se houver órgão de publicação dos atos
oficiais; não o havendo, competirá ao escrivão intimar, de todos os atos do processo, os advogados das partes:
I - pessoalmente, tendo domicílio na sede do juízo;
II - por carta registrada, com aviso de recebimento quando domiciliado fora do juízo.
Parágrafo único. As intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria.
Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional
declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva..
Art. 239. Far-se-á a intimação por meio de oficial de justiça quando frustrada a realização pelo correio.
Parágrafo único. A certidão de intimação deve conter
I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de sua carteira de
identidade e o órgão que a expediu;
II - a declaração de entrega da contrafé;
III - a nota de ciente ou certidão de que o interessado não a apôs no mandado.)
Art. 240. Salvo disposição em contrário, os prazos para as partes, para a Fazenda Pública e para o Ministério Público
contar-se-ão da intimação.
Parágrafo único. As intimações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte, se tiverem ocorrido em dia em
que não tenha havido expediente forense.
Art. 241. Começa a correr o prazo:
I - quando a citação ou intimação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de recebimento;
II - quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do mandado cumprido;
III - quando houver vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório
cumprido;
IV - quando o ato se realizar em cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data de sua juntada aos
autos devidamente cumprida;
V - quando a citação for por edital, finda a dilação assinada pelo juiz.
Art. 242. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados são intimados da decisão, da
sentença ou do acórdão.
§ 1o Reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença.
§ 2o Havendo antecipação da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, mandará intimar pessoalmente os advogados para ciência da nova designação. (§ 3o renumerado pela Lei nº 8.952, de 1994)
CAPÍTULO V
DAS NULIDADES
Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida
pela parte que Ihe deu causa.
Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.
Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena
de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão,
provando a parte legítimo impedimento.
Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
Parágrafo único. Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento em que o órgão devia ter sido intimado.
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Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais.
Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de
uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.
Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a
fim de que sejam repetidos, ou retificados.
§ 1o O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem
mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa.
Comunicação dos Atos Processuais
Os atos processuais se comunicam da seguinte maneira:
a) cartas precatórias – ato que precisa ser comunicado em outra comarca, dentro do território nacional;
b) cartas rogatórias – ato que precisa ser comunicado para outro país;
c) carta de ordem – ato que precisa ser comunicado de um tribunal para um juiz que lhe esteja subordinado;
d) citações – por correio, por mandado judicial, por edital e por hora certa;
e) intimação – para dar ciência de atos e termos do processo (ato já praticado);
f) notificação – para comunicar que seja praticado um determinado ato pelas partes (ato futuro).

6) PRAZOS: CONCEITO, CURSO DOS
PRAZOS, PRAZOS DAS PARTES, DO
JUIZ E DO SERVIDOR, PROCESSOS QUE
CORREM NAS FÉRIAS.

CAPÍTULO III
DOS PRAZOS
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 177. Os atos processuais realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei. Quando esta for omissa, o juiz determinará os
prazos, tendo em conta a complexidade da causa.
Art. 178. O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é contínuo, não se interrompendo nos feriados.
Art. 179. A superveniência de férias suspenderá o curso do prazo; o que Ihe sobejar recomeçará a correr do primeiro
dia útil seguinte ao termo das férias.
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Art. 180. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do
art. 265, I e III; casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação.
Art. 181. Podem as partes, de comum acordo, reduzir ou prorrogar o prazo dilatório; a convenção, porém, só tem eficácia
se, requerida antes do vencimento do prazo, se fundar em motivo legítimo.
§ 1o O juiz fixará o dia do vencimento do prazo da prorrogação.
§ 2o As custas acrescidas ficarão a cargo da parte em favor de quem foi concedida a prorrogação.
Art. 182. É defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo, reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios. O juiz
poderá, nas comarcas onde for difícil o transporte, prorrogar quaisquer prazos, mas nunca por mais de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Em caso de calamidade pública, poderá ser excedido o limite previsto neste artigo para a prorrogação
de prazos.
Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando
salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.
§ 1o Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que Ihe assinar.

Art. 184. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.
§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou em dia em que:
I - for determinado o fechamento do fórum;
II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal.
§ 2o Os prazos somente começam a correr do primeiro dia útil após a intimação (art. 240 e parágrafo único).
Art. 185. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.
Art. 186. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor.
Art. 187. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos
que este Código Ihe assina.
Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda
Pública ou o Ministério Público.
Art. 189. O juiz proferirá:
I - os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II - as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 190. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e executar os atos
processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados:
I - da data em que houver concluído o ato processual anterior, se Ihe foi imposto pela lei;
II - da data em que tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz.
Parágrafo único. Ao receber os autos, certificará o serventuário o dia e a hora em que ficou ciente da ordem, referida no
no Il.
Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.
Art. 192. Quando a lei não marcar outro prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento depois de decorridas
24 (vinte e quatro) horas.
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Seção II
Da Verificação dos Prazos e das Penalidades
Art. 193. Compete ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos que este Código estabelece.
Art. 194. Apurada a falta, o juiz mandará instaurar procedimento administrativo, na forma da Lei de Organização Judiciária.
Art. 195. O advogado deve restituir os autos no prazo legal. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício, riscar o que neles
houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que apresentar.
Art. 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. Se, intimado, não os
devolver dentro em 24 (vinte e quatro) horas, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa, correspondente
à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo.
Parágrafo único. Apurada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para o procedimento disciplinar e imposição da multa.
Art. 197. Aplicam-se ao órgão do Ministério Público e ao representante da Fazenda Pública as disposições constantes dos
arts. 195 e 196.
Art. 198. Qualquer das partes ou o órgão do Ministério Público poderá representar ao presidente do Tribunal de Justiça
contra o juiz que excedeu os prazos previstos em lei. Distribuída a representação ao órgão competente, instaurar-se-á procedimento para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as circunstâncias, poderá avocar os autos em que ocorreu
excesso de prazo, designando outro juiz para decidir a causa.
Art. 199. A disposição do artigo anterior aplicar-se-á aos tribunais superiores na forma que dispuser o seu regimento
interno.
Prazos dos Atos Processuais
Regra geral
CPC - Art. 185. Não havendo preceito legal nem assinação pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato
processual a cargo da parte.
Os atos que não determinam um prazo para seu cumprimento obedecem a regra geral que é de cinco dias. O prazo para oferecimento de contestação, por exemplo, é de 15 dias, logo, pelo fato de haver uma determinação específica, deverá este prazo prevalecer
e não aquele definido pela regra geral.
Classificação dos prazos
A – Legais: são os prazos fixados em lei. Ex: art. 297, 508, etc.
B – Judiciais: são os prazos fixados por critérios do juiz. Ex: art. 182
C – Convencionais: prazo estabelecido pela convenção das partes. Ex: art.181.
Preclusão
Em linhas gerais, preclusão é a perda de uma possibilidade que a lei confere a qualquer das partes nas seguintes hipóteses:
- Ter deixado transcorrer o prazo para exercer sua faculdade;
- Praticar um ato posterior incompatível com ato praticado anteriormente;
- Ter praticado o ato em outra oportunidade.
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Modalidades
Preclusão Temporal: como o próprio nome faz presumir, é a perda da faculdade processual pelo decurso do tempo.
Preclusão Lógica: pratica ato que é incompatível com ato praticado anteriormente. Exemplo: réu cumpre aquilo que foi determinado na sentença e após resolve opor recurso de apelação.
Preclusão consumativa: o ato já foi praticado, não cabe ser praticado novamente. Se já apelou, não pode apelar novamente, ainda
que dentro do prazo, com novos argumentos.
Preclusão “pro judicato”: em alguns atos o juiz não poderá voltar atrás. São as hipóteses em que defere a produção de provas,
concedem medida de urgência e outras.
Nulidades
Os atos processuais que podem invalidar o processo são classificados como:
- Atos meramente irregulares; surgem pela não observância de determinada formalidade que a lei aponta para aquele ato. Não
acarreta prejuízo, razão pela qual é desnecessária sua regularização;
- Atos que ensejam nulidade relativa; são identificados quando o ato foi cumprido sem a observância de disposto em lei que
privilegia uma das partes. Logo, aquele que se sentiu prejudicado (uma vez que a própria lei lhe garante privilégio) deverá suscita-la sob pena de não o fazer, ser atingida pela preclusão. Uma vez suscitada e reconhecida a nulidade, poderá ser feita a retificação.
- Atos que ensejam nulidade absoluta; são casos de nulidade absoluta aqueles que não observaram o cumprimento da legislação
e causam prejuízos ao interesse público. Podem ser alegadas pelas partes ou ex officio pelo juiz. Se a declaração de nulidade ocorrer
dentro do processo, o juiz irá renová-los; do contrário, somente por meio de ação rescisória.
- Atos considerados inexistentes; ocorre, segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves, pela não observância de forma essencial,
estrutural, que constitua pressuposto processual de existência.

7) APENSAMENTO DE AUTOS:
PROCEDIMENTO; REQUISITOS DA
CARTA DE SENTENÇA.

Definição
Apensar é o ato de colocar processo ou protocolado junto a outro, sem que um seja integrante do mesmo, porém obrigado-os a
tramitarem juntos por determinado tempo. É portanto, uma união de processos em caráter temporário.
Será recomendado o apensamento de dois ou mais processos quando a decisão sobre uma questão exigir que sejam formalmente
consideradas as informações e documentos contidos nos outros processos que foram apensados.
Exemplo:
Processo em que autor pretende receber determinada quantia indenizatória de uma respectiva seguradora. Essa seguradora possui
sede em diversas cidades do país. O autor decide ajuizar a ação em seu domicílio, porém, a seguradora Ré alega que está errado, que
deveria ser ajuizada a ação no domicílio da matriz da seguradora.
Veja que existem aparentemente duas questões a ser decididas. A primeira é o direito a indenização e a segunda o domicílio
correto para ajuizamento da ação; o julgamento da existência ou não do direito de receber a indenização depende da decisão sobre o
local correto. Caso o autor tenha ajuizado a ação de forma errada, o juiz não poderá decidir a existência ou não do direito.
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Em linguagem jurídica, a Seguradora opôs uma exceção de incompetência ou seja, ela esta alegando que o foro escolhido pelo
autor não é competente para o julgamento daquela ação. Essa exceção de incompetência será apensada ao processo principal (existência ou não do direito ao recebimento da indenização).
Antes de decidir sobre a indenização é necessário resolver qual juízo é competente. Por isso, a exceção de incompetência será
apensada aos autos até sua decisão. Estando correto o ajuizamento feito autor, a exceção será julgada improcedente e o processo
continuará até a decisão pela existência ou mão do direito a indenização. Se estiver incorreto, a exceção de incompetência será procedente e o processo remetido para o foro indicado pela Ré.
Formalidades
O Apensamento de processos ou protocolados se dá mediante solicitação de autoridade superior.
Enquanto estiverem apensados os processos seu trâmite idêntico. O registro será efetuado nos autos principais, aquele que recebeu o apensamento.
Resolvida a questão que justificou o apensamento, os processos ou protocolados deverão ser desapensados, voltando a ter trâmites independentes.

8) AUTOS SUPLEMENTARES:
QUANDO SÃO OBRIGATÓRIOS, PEÇAS
QUE DEVEM CONTER; SUA GUARDA.

CPC - Art. 159 - Salvo no Distrito Federal e nas Capitais dos Estados, todas as petições e documentos que instruírem o
processo, não constantes de registro público, serão sempre acompanhados de cópia, datada e assinada por quem os oferecer.
§ 1º - Depois de conferir a cópia, o escrivão ou chefe da secretaria irá formando autos suplementares, dos quais constará a reprodução de todos os atos e termos do processo original.
§ 2º - Os autos suplementares só sairão de cartório para conclusão ao juiz, na falta dos autos originais.
Os autos suplementares consistem numa reprodução dos autos originais.
Ultimamente a prática de formar autos suplementares vem sendo deixada de lado, no entanto sua formação deveria ser obrigatória em todas as comarcas, com exceção do Distrito Federal e das Capitais.
Finalidade
A finalidade dos autos suplementares seria a de substituir os originais em casos de extravio e de permitir o processamento da
execução provisória.
Peças que devem conter
Os autos suplementares, em regra, deverá conter todas as peças processuais dos autos principais.
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9) CUSTAS E EMOLUMENTOS.

PROVIMENTO-CONJUNTO Nº 15/2010
(Alterado pelos Provimentos-Conjuntos nº 17/2010, nº 18/2011, nº 19/2011, nº 20/2011, nº 21/2012 ,nº 22/2012, nº 23/2012,
nº 25/2012, nº 21/2013 e Portaria-Conjunta nº 269/2012)
Dispõe sobre o recolhimento das custas judiciais, da Taxa Judiciária, da fiança das despesas processuais e de outros valores devidos no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, O PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
estADo De minAs GeRAis, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de 2003, que “dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus, despesas processuais e dá outras providências”, e na Lei nº
14.938, de 29 de dezembro de 2003, que “altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária
no Estado, e dá outras providências”;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Conjunta nº 51, de 26 de maio de 2004, que “dispõe sobre a forma de recolhimento das receitas judiciárias e dá outras providências”;
CONSIDERANDO que o valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG) para o exercício de 2010 corresponde a R$ R$ 1,9991 (hum real, nove mil, novecentos e noventa e um décimos de milésimos), conforme Resolução nº 4.169,
de 03 de dezembro de 2009, do Secretário de Estado de Fazenda.
consiDeRAnDo os valores das tarifas em vigor cobradas pela empresa Brasileira de correios e telégrafos;
RESOLVEM:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O pagamento das custas de Primeiro e Segundo Graus, inclusive dos Juizados Especiais, do preparo de recursos,
do porte de remessa e retorno dos autos, da Taxa Judiciária, da fiança e demais valores devidos ao Poder Judiciário do Estado
de Minas Gerais será efetuado de acordo com o disposto nas Leis estaduais 14.938, de 29 de dezembro de 2003; 14.939, de 29
de dezembro de 2003; e neste provimento conjunto.
Art. 2º - As receitas de que trata o art. 1º deste Provimento Conjunto deverão ser recolhidas exclusivamente na rede
bancária, por meio da Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias – GRCTJ, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º - O modelo da GRCTJ consta do Anexo IV deste Provimento Conjunto.
§ 2º - A GRCTJ deverá ser gerada eletronicamente e estará disponível para emissão e impressão na rede mundial de computadores, Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, no endereço eletrônico http://www.tjmg.jus.br, observando-se,
na fase de implantação, o § 5º deste artigo.
§ 3º - O prazo de validade da GRCTJ será:
I - em geral, de 30 (trinta) dias, contados da data de emissão, ou até o último dia útil do ano corrente de emissão, o que
ocorrer primeiro;
II - para custas e despesas processuais devidas a final, de 15 (quinze) dias, contados da intimação, ou até o último dia útil
do ano corrente de emissão, o que ocorrer primeiro.
§ 4º - Os prazos de validade referidos no § 3º deste artigo dizem respeito somente ao documento de arrecadação e não se sobrepõem, derrogam ou modificam o prazo processual a que está vinculado o recolhimento. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
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§ 5º - As guias inicialmente indisponíveis na rede mundial de computadores continuarão a ser emitidas pelo SISCOM WINDOWS e Sistema de Guias da 2º Instância. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
§ 6º - A GRCTJ somente poderá ser utilizada para fins de distribuição no mesmo exercício financeiro do pagamento. (Parágrafo
acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Art. 2º-A - Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do recolhimento, a cargo do TJMG, que se fará com base
nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco, o interessado fará prova do recolhimento pela GRCTJ
apresentando:
I - a guia autenticada mecanicamente; ou
II - a guia acompanhada do comprovante do efetivo pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos
do Banco.
§ 1º - A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixa deverão ser originais, não valendo quando apresentados por cópia reprográfica ou segunda via do comprovante.
§ 2º - Na hipótese do inciso II do “caput” deste artigo não fará prova do recolhimento a apresentação de comprovante emitido
por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou
do correntista, antes da realização do pagamento. (Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Art. 2º-B - Nos dias em que não houver expediente bancário, ou após o seu horário de encerramento, o juiz de direito ou
o desembargador competente poderá autorizar a realização de atos urgentes sem o recolhimento antecipado das custas, taxas
e despesas processuais, para evitar a prescrição da ação ou a decadência do direito; (Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Parágrafo único - Nas hipóteses do “caput” deste artigo, obriga-se a parte interessada a comprovar o recolhimento das
custas, taxas e despesas processuais no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário, sob pena de nulidade dos atos praticados. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Art. 2º-C - É vedado aos servidores e magistrados, no exercício de suas funções, manusear numerário de qualquer espécie
e a qualquer título, salvo as permissões legais ou normativas. (Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Parágrafo único - A vedação prevista no “caput” deste artigo abrange o recebimento de valores de GRCTJ, a eventual
abertura, manutenção ou movimentação de fundos, depósitos, valores e contas bancárias de qualquer espécie, ressalvado, no
último caso, as contas relativas a depósitos judiciais vinculados a processos em tramitação na própria Comarca. (Parágrafo
acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Art. 2º-D - Compete à Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária – DIRFIN o gerenciamento da arrecadação das receitas referidas no art. 1º deste Provimento Conjunto. (Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº
25/2012)
Art. 3º - As tabelas das custas e das despesas processuais, em conformidade com a Lei nº 14.939, de 29 de dezembro de
2003, e da Taxa Judiciária, com base na Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2003, expressas em unidade monetária nacional,
integram os Anexos I e II, respectivamente, deste Provimento Conjunto.
Art. 4º - Para a utilização da GRCTJ, deverão ser preenchidos os campos obrigatórios e lançados, na linha correspondente, os valores a serem recolhidos.
§ 1º - Em caso de recolhimento de “Verbas Indenizatórias de Oficiais de Justiça” e de “Receitas Ocasionais / Outras”, será discriminada a quantidade e a espécie dos atos e dos valores no campo de “Informações Complementares”;
§ 2º - Para fins de identificação na GRCTJ, são consideradas “Receitas Ocasionais / Outras” as decorrentes de:
I - alvará de folha corrida judicial;
II - alvará judicial;
III - carta de arrematação, de adjudicação e de remição;
IV - certidões;
V - cópia reprográfica com ou sem conferência;
VI - desarquivamento de autos;
VII - despesas de citação e intimação postais;
VIII - formal de partilha;
IX - fiança;
X - laudos de Assistente Social, Psicólogo e Médico Judicial;
XI - multa em condenação da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”;
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XII - porte de remessa e de retorno;
XIII - protocolo integrado;
XIV - transmissão via “fax” ou meio eletrônico;
XV - medida socioeducativa / Multa ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (§ 6º do art. 28 da Lei Federal nº 11.343, de
23 de agosto de 2006);
XVI - indenizações e multas impostas pelo Judiciário ao responsável por danos causados ao meio ambiente e à administração ambiental, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros bens ou interesses
difusos e coletivos, destinados ao Fundo Estadual de Diretos Difusos – FUNDIF (Lei nº 14.086, de 06 de dezembro de 2001);
XVII - multa aplicada pela recusa injustificada ao serviço do júri, nos termos do § 2º do art. 436 do Código de Processo
Penal e ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 442 do Código de Processo Penal. (Inciso acrescentado
pelo Provimento-Conjunto nº 18/2011)
§ 3º - A pena de multa prevista no art. 49 do Código Penal, decorrente de sentença penal condenatória ou de transação penal, deve
ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Estadual – FPE, conforme previsto na Lei nº 11.402, de 14 de janeiro de 1994 .
§ 4º - A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária será destinada para a vítima, para seus dependentes ou para
entidade pública ou privada com destinação social, vedado o seu recolhimento através da GRCTJ.
Art. 5º - As custas e o porte de retorno relativos aos recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal serão recolhidos conforme leis específicas e normas expedidas por aqueles
Tribunais.
§ 1º - É de responsabilidade da parte interessada se inteirar sobre os valores devidos aos Tribunais referidos no “caput” deste
artigo, bem como sobre a forma de recolhimento, ficando vedada a utilização da GRCTJ para este fim;
§ 2º - Os recolhimentos previstos no “caput” deste artigo deverão ser efetuados sem prejuízo dos valores devidos à Justiça Estadual;
§ 3º - Havendo recurso para o Tribunal Regional Federal em processo que tramitou perante a Justiça Estadual, além dos valores
devidos àquele Tribunal, a título de preparo, deve ser recolhida para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pela GRCTJ,
a importância correspondente a cinquenta por cento do valor previsto para a remessa dos autos da comarca de origem para Brasília,
no Distrito Federal, conforme Tabela H do Anexo I deste Provimento Conjunto.
DAS CUSTAS JUDICIAIS
Art. 6º - As Custas são referentes aos atos judiciais praticados em razão de ofício, especificados nas tabelas da legislação
de regência, constantes do Anexo I deste Provimento Conjunto, que abrangem o registro, a expedição, o preparo e o arquivamento do feito.
Art. 7º - As custas judiciais têm natureza tributária, não se confundindo com as despesas estabelecidas na legislação processual e não disciplinadas na legislação estadual ou neste Provimento Conjunto.
Art. 8º - O recolhimento das custas e das despesas processuais devidas na Jurisdição de 1º grau, quando da interposição
de recursos e nos processos de competência originária do Tribunal de Justiça, será exigido no ato da distribuição, inclusive
nas hipóteses de embargos à execução, ação monitória e ação penal privada.
Art. 9º - As custas prévias são aquelas cobradas no ato da propositura da ação ou de interposição do recurso, conforme
as tabelas constantes do Anexo I deste Provimento Conjunto e a natureza da ação ou do recurso.
§ 1º - Por ocasião da propositura de ações ou da interposição de recursos, serão cobrados os valores relativos à Taxa Judiciária,
à verba indenizatória dos oficiais de justiça e à citação postal, se for o caso;
§ 2º - Os órgãos que fazem parte da Administração Indireta deverão, antes da distribuição da ação, recolher a verba indenizatória
de transporte dos oficiais de justiça, salvo nos casos de convênio firmado com o Tribunal de Justiça para este fim específico, conforme
o disposto no art. 24 deste Provimento Conjunto, ou providenciar o pagamento da citação postal.
Art. 10 - As custas intermediárias são aquelas geradas no curso do processo ou, ainda, quando:
I - houver a determinação de alteração do valor da causa, por decisão judicial no incidente de impugnação do valor que
foi atribuído pelo autor;
II - for apurada diferença entre o valor devido e as custas prévias recolhidas, em razão de interpretação errônea da natureza do feito ou inclusão em faixa de valor diverso daquele dado à causa;
Parágrafo único - Para os casos previstos neste artigo, a parte será intimada a efetuar o recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 185 do Código de Processo Civil.
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Art. 11 - As custas e despesas finais referentes aos atos praticados durante o trâmite do processo e não recolhidas, prévia
ou intermediariamente, serão apuradas antes do arquivamento do feito.
§ 1º - Haverá recolhimento de custas e despesas finais nas hipóteses de abandono da causa, desistência da ação, transação que
ponha fim ao processo ou quando houver diferença entre o valor dado à causa e a importância a final apurada ou resultante da condenação definitiva;
§ 2º - As custas e despesas não recolhidas previamente em decorrência de previsão legal ou autorização judicial serão computadas e quitadas ao final;
§ 3º - A parte vencida na demanda, mesmo que seja a União, o Estado, o Município, a autarquia ou a fundação pública, reembolsará as custas judiciais e despesas processuais, nos termos da condenação;
§ 4º - As partes pagarão, proporcionalmente aos seus quinhões, as custas e despesas finais nas ações divisórias e demarcatórias;
§ 5º - Desde que não tenha ocorrido o recolhimento, serão computadas, ao final, as custas e as despesas, a saber:
I - as certidões e os instrumentos previstos na Tabela F, do Anexo I deste Provimento Conjunto;
II - as custas das cartas precatórias cumpridas dentro do Estado de Minas Gerais;
III - as despesas necessárias para arrombamento, demolição, apreensão, remoção ou despejo de bens;
IV - a penhora, o arresto ou o sequestro de bens;
V - a veiculação de aviso, edital, citação ou intimação, nas publicações impressas no “Diário do Judiciário”, realizadas no
jornal “Minas Gerais”;
VI - o reembolso de despesas com os serviços postal, telegráfico, telefônico, de transmissão por “fax” ou “fax-modem”, de
cópias reprográficas e do protocolo integrado, em favor do Tribunal de Justiça;
VII - o documento eletrônico ou a comunicação por meio eletrônico;
VIII - a remuneração do perito, do intérprete, do tradutor, do assistente técnico, do agrimensor e do médico judicial,
arbitrada pelo juiz;
IX - o reembolso do valor de laudo do Psicólogo Judicial e do Assistente Social Judicial, em favor do Tribunal de Justiça;
X - o reembolso das verbas indenizatórias de transporte dos servidores da Justiça, pagas em processos cuja parte goze
dos benefícios da assistência judiciária, nos que tramitem perante os Juizados Especiais, nos casos de réu pobre e em feitos
criminais de ação penal pública e diligência do juízo, inclusive nos casos do inciso II do art. 23 deste Provimento Conjunto,
em favor do Tribunal de Justiça;
XI - o reembolso das verbas indenizatórias de transporte dos oficiais de justiça pagas em feitos de interesse dos órgãos da
Administração Direta, em favor do Tribunal de Justiça;
XII - o reembolso do valor da condução e da hospedagem de auxiliares e servidores da justiça, arbitrada pelo juiz, quando
em atividades fora do Município-Sede da comarca;
XIII - o reembolso do pedágio, quando houver locomoção de servidores em rodovias em que ocorra esta cobrança; e
XIV - o reembolso de despesas com a travessia de rios e lagos;
§ 6º - Fica vedada, no computo das custas e despesas finais, a inclusão dos valores da verba indenizatória dos Oficiais de Justiça
recolhidos por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça;
§ 7º - Encerrado o processo de conhecimento, contam-se as custas e despesas devidas até a fase concluída;
§ 8º - As despesas enumeradas no § 5º deste artigo serão calculadas, quando for o caso, pela comprovação de sua realização,
mediante notas ou recibos devidamente juntados aos autos.
Art. 12 - Não há incidência de custas nos processos:
I - de “habeas-corpus”;
II - de “habeas-data”;
III - de competência do Juízo da Infância e da Juventude, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Art. 13 - Não estão sujeitos ao pagamento e recolhimento de custas:
I – as ações de competência dos Juizados Especiais, salvo os casos previstos em lei e os recursos para as Turmas Recursais;
II - o inventário, o arrolamento e o pedido de alvará judicial, desde que os valores não excedam a 25.000 (vinte e cinco
mil) UFEMGs.
III - os requerimentos de certidões sobre a existência de processos cíveis e criminais.
Art. 14 - São isentos do pagamento e recolhimento de custas:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações;
II - os beneficiários da assistência judiciária;
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III - o autor nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações coletivas de que trata a Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que “dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor”, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
IV - o autor da ação relativa aos benefícios da previdência social, até o valor previsto no art. 128 da Lei Federal nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, considerado o valor em relação a cada autor, quando houver litisconsórcio ativo;
V - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega da coisa na ação monitória;
VI - o Ministério Público; e
VII - a Defensoria Pública.
§ 1º - As pessoas elencadas no inciso I deste artigo não são isentas das despesas processuais;
§ 2º - Os beneficiários da assistência judiciária estão isentos do recolhimento das custas e despesas referentes à certidão e à cópia
reprográfica simples e com conferência, sendo observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se coibir
eventuais abusos;
§ 3º - Não haverá cobrança de custas no pedido de desarquivamento, quando, no requerimento formulado pela parte interessada,
o Juiz deferir o benefício da justiça gratuita.
DA TAXA JUDICIÁRIA
Art. 15 - A Taxa Judiciária incide sobre a ação, a reconvenção ou o processo judicial, ordinário, especial ou acessório,
ajuizado perante qualquer juízo ou tribunal.
Art. 16 - A Taxa Judiciária será recolhida com observância do disposto no art. 107 da Lei nº 6.763, de 1975, com as alterações posteriores, especialmente da Lei nº 14.938, de 2003, da seguinte forma:
I - como regra geral, antes da distribuição da ação ou do despacho do pedido inicial ou da reconvenção, inclusive na ação
monitória, na primeira e na segunda instâncias;
II - ao final:
a) no inventário e no arrolamento, quando não for caso de isenção, juntamente com a conta de custas;
b) na ação proposta por parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas, se condenada ao pagamento, pela União,
pelos Estados, pelos Municípios ou demais entidades de direito público interno, hipótese em que a Taxa Judiciária será paga
pelo réu, se vencido, mesmo em parte;
c) na ação penal pública, se condenado o réu;
d) na ação de alimentos;
e) nos embargos à execução previstos nos artigos 741 e seguintes do Código de Processo Civil;
f) no mandado de segurança, se a ordem for denegada.
Art. 17 - A Taxa Judiciária não incide:
I - na reclamação trabalhista proposta perante o Juiz Estadual;
II - no processo de “habeas-data”;
III - no processo de “habeas-corpus”;
IV - nos processos de competência do Juízo da lnfância e da Juventude, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé; e
V - nos processos de competência dos Juizados Especiais, salvo os casos previstos em lei e recursos para as Turmas Recursais.
Art. 18 - Há isenção da Taxa Judiciária:
I - para o autor nas ações populares, nas ações civis públicas e nas ações coletivas de que trata a Lei Federal nº 8.078, de
1990, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
II - no conflito de jurisdição;
III - na desapropriação;
IV - na habilitação para casamento;
V - no inventário, no arrolamento e no pedido de alvará judicial, desde que os valores não excedam a 25.000 (vinte e cinco
mil) UFEMGs.
VI - na prestação de contas testamentárias, de tutela ou curatela;
VII - no processo em que for vencido o beneficiário da assistência judiciária ou a pessoa jurídica de direito público interno;
VIII - nos incidentes distribuídos ou julgados nos mesmos autos da ação principal, salvo os casos previstos em lei;
IX - nos pedidos de recuperação judicial e falência;
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X - para o Ministério Público;
XI - para o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega de coisa na ação monitória;
XII - para o autor da ação relativa aos benefícios da previdência social, até o valor previsto no art. 128 da Lei Federal nº
8.213, de 1991, considerando o valor em relação a cada autor quando houver litisconsórcio ativo;
XIII - na ação de interesse de partido político ou de templo de qualquer culto.
DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
Art. 19 - Ao Oficial de Justiça é devida indenização de transporte, a título de ressarcimento de despesa realizada com
locomoção, para fazer citação, intimação e cumprir diligência fora das dependências do Tribunal ou do Juízo de 1º grau onde
esteja lotado.
Art. 20 - O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para a expedição do mandado.
§ 1º - Quando mais de um mandado for expedido para cumprimento no mesmo endereço, pelo mesmo Oficial de Justiça e na
mesma data, será devida uma verba indenizatória única;
§ 2º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica à ação penal pública e aos casos determinados pelo juiz;
§ 3º - Caso, para o cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça necessite passar por praça de pedágio, essa despesa deverá
integrar o valor da diligência de que trata o “caput” deste artigo. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 19/2011)
Art. 21 - O recolhimento prévio da verba indenizatória de transporte devida ao Oficial de Justiça far-se-á da seguinte
maneira:
I - no perímetro urbano e suburbano, serão pagos, conforme a natureza da diligência, os valores previstos na Tabela D do
Anexo I deste Provimento Conjunto, exceto o valor previsto no item 1.2;
II - fora do perímetro urbano e suburbano, será pago, por quilômetro rodado, o valor previsto no item 1.2 da Tabela D
do Anexo I deste Provimento Conjunto, assegurando-se, conforme a diligência, o valor mínimo previsto nos demais itens da
mesma Tabela, observando-se, em qualquer caso, o limite máximo de 160 quilômetros.
§ 1º - O Oficial de Justiça companheiro receberá, por diligência cumprida, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano, os
valores previstos na Tabela D do Anexo I deste Provimento Conjunto, com exceção do previsto no item 1.2 da mesma Tabela;
§ 2º - Caso a diligência envolver a prática de atos contínuos especificados em um único mandado, será devido somente o valor
correspondente ao ato principal praticado.
§ 3º - Caso o Oficial de Justiça, em razão da natureza da diligência, necessite retornar ao endereço para dar continuidade ao ato
e isso implicar nova passagem por praça de pedágio, essa despesa também deverá integrar o valor total da diligência. (Parágrafo
acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 19/2011)
Art. 21-A - A verba indenizatória recolhida por meio da GRCTJ será processada e paga aos Oficiais de Justiça semanalmente pela DIRFIN, desde que ocorra o efetivo cumprimento do mandado judicial e o recebimento das informações por
meios eletrônicos, a serem disponibilizadas pela Diretoria Executiva de Informática – DIRFOR (Artigo acrescentado pelo
Provimento-Conjunto nº 25/2012)
Art. 22 - Nos processos cuja parte goze dos benefícios da assistência judiciária, nos que tramitem perante os Juizados Especiais, nos casos de réu pobre, em feitos criminais de ação penal pública e nas diligências do juízo, os Oficiais de Justiça, por
mandado efetivamente cumprido, farão jus a verba indenizatória de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) para mandados
cumpridos na região urbana e R$ 15,00 (quinze reais) para os mandados cumpridos na zona rural, independente da distância
percorrida, pagos pelo Tribunal de Justiça. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
§ 1º - Os Psicólogos Judiciais, Assistentes Sociais Judiciais e Comissários da Infância e Juventude, exceto os voluntários, farão
jus aos valores especificados no caput deste artigo, por diligência efetivamente realizada. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 2º - O cumprimento de diligências relativas aos processos administrativos, processos da Justiça Eleitoral e de Serviços Notariais e de Registro, entrega de ofícios e outros expedientes administrativos em geral não geram qualquer direito à indenização prevista
no “caput” deste artigo;
§ 3º - Não haverá o pagamento da indenização prevista no “caput” deste artigo se o Tribunal de Justiça fornecer transporte ao
servidor para o cumprimento do mandado ou da diligência;
§ 4º - É vedada a expedição de mandados para entrega de ofícios, processos e outros documentos por parte do Oficial de Justiça,
plantonista ou não. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
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§ 5º - Quando, para o cumprimento dos mandados e realização de diligências atinentes aos feitos referidos neste artigo, for necessário que o Oficial de Justiça, o Psicólogo Judicial, o Assistente Social ou o Comissário da Infância e da Juventude passe por praça
de pedágio, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso dessa despesa relativamente a um único valor de ida e de volta por dia em que
houve a emissão de mandado ou a determinação de diligência, independentemente do número de mandados emitidos ou diligências
determinadas. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 19/2011)
§ 6º - O disposto no § 5º deste artigo não se aplica às diligências e aos mandados emitidos em caráter de urgência, cujo reembolso
ocorrerá por mandado emitido ou diligência determinada. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 19/2011)
Art. 23 - A expedição e o cumprimento de mandados em comarca diversa daquela em que esteja lotado o Oficial de Justiça, durante plantões destinados à apreciação de “habeas corpus” e de outras medidas de natureza urgente, bem como durante
plantão dos feriados compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, deverá observar o seguinte procedimento:
I - o mandado será emitido e cumprido antes do recolhimento da respectiva verba indenizatória, sendo a respectiva GRCTJ entregue à parte pelo Escrivão, para recolhimento no primeiro dia útil subsequente ao plantão, devendo ser observados os
valores previstos nos incisos I e II do art. 21 deste provimento-conjunto;
II - para os mandados expedidos nos processos cuja parte goze dos benefícios da assistência judiciária, nos que tramitem
perante os Juizados Especiais, nos casos de réu pobre, em feitos criminais de ação penal pública e nas diligências do juízo,
bem como naqueles que sejam de interesse de órgãos da Administração Direta do Estado de Minas Gerais, o Oficial de Justiça, por mandado efetivamente cumprido, na forma do “caput” deste artigo, fará jus à verba indenizatória de R$30,00 (trinta
reais), independentemente da distância percorrida.
§ 1º - Não haverá o pagamento da indenização prevista no inciso II deste artigo se o Tribunal de Justiça fornecer transporte ao
Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado;
§ 2º - O pagamento ao Oficial de Justiça da verba indenizatória prevista no inciso I deste artigo será feito semanalmente, nos
termos do § 1.º, do art. 2.º da Portaria Conjunta nº 51, de 26 de maio de 2004;
Art. 24 - O Tribunal de Justiça poderá celebrar convênios com pessoas jurídicas de direito público, visando ao pagamento
de verbas indenizatórias de transporte aos Oficiais de Justiça, nos feitos de interesse destas entidades.
§ 1º - Caberá à Assessoria Técnica e Jurídica para a Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio - ASCONT conduzir a celebração de
novos convênios e a revisão daqueles em vigor, observando o seguinte:
I - os convênios referidos no “caput” deste artigo deverão ser padronizados e compatíveis com os sistemas de informatização do Tribunal de Justiça;
II - os valores objeto do convênio deverão ser repassados ao Tribunal de Justiça após a assinatura do termo e antes da
expedição dos mandados;
III - as informações sobre os mandados cumpridos serão encaminhadas às entidades conveniadas, para fins de prestação
de contas.
IV - a despesa prevista com o objeto do convênio e respectivo aporte financeiro sejam superiores a R$60.000,00 (sessenta
mil reais) por ano. (Inciso acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
§ 2º - A celebração de convênio com o Tribunal de Justiça exclui a possibilidade de recolhimento de verba indenizatória, pelo
conveniado, por meio da GRCTJ.
Art. 25 - O Tribunal de Justiça pagará aos Oficiais de Justiça as verbas referentes ao cumprimento de mandados em feitos
de interesse de órgãos da Administração Direta do Estado de Minas Gerais.
§ 1º - Quando, para o cumprimento dos mandados atinentes aos feitos referidos neste artigo, for necessário que o Oficial de Justiça passe por praça de pedágio, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso dessa despesa relativamente a um único valor de
ida e de volta por dia em que houve a emissão de mandado, independentemente do número de mandados emitidos. (Parágrafo
acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 19/2011)
§ 2º - O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos mandados emitidos em caráter de urgência, cujo reembolso ocorrerá por
mandado emitido. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 19/2011)
Art. 26 - Os pagamentos das verbas indenizatórias de que tratam os artigos 22, 23, inciso II, e os artigos 24 e 25 deste Provimento Conjunto serão efetuados mensalmente, pela Diretoria-Executiva de Finanças e Execução Orçamentária - DIRFIN.
(Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 17/2010)
§ 1º - O pagamento das verbas indenizatórias será processado por meio eletrônico, com os dados extraídos do Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas - SISCOM, após o cumprimento dos mandados ou das diligências.
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§ 2º - Para os setores ainda não informatizados, os dados para pagamentos de verbas indenizatórias deverão ser encaminhados à
DIRFIN, por meio do formulário “Solicitação de Reembolso de Verbas Indenizatórias”, código 10.25.084-0, assinado pelo Escrivão
e pelo Magistrado, no primeiro dia útil do mês subseqüente ao do cumprimento, a fim de que possam ser processados em tempo
hábil. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 3º - O reembolso das despesas, na forma deste artigo, será processado e creditado na conta corrente do servidor pela DIRFIN,
até o décimo dia útil do mês subsequente.
§ 4º - O formulário a que se refere o § 2º deste artigo deverá ser encaminhado com todos os campos devidamente preenchidos,
assinado e sem rasuras.
§ 5º - Para as diligências cumpridas pelos Assistentes Sociais Judiciais, Comissários de Menores e Psicólogos Judiciais, em caso
de necessidade de laudo técnico que antecipe a formalização do processo judicial, o formulário a que se refere o § 2º deste artigo
poderá ser encaminhado sem o preenchimento do campo destinado ao número do processo, desde que devidamente justificado, no
verso do próprio formulário.
§ 6º - Caso o formulário “Solicitação de Reembolso de Verbas Indenizatórias” não seja regularmente remetido no mês subseqüente ao do cumprimento dos mandados ou diligências, o pagamento somente será processado se houver a remessa no prazo
máximo de noventa dias, contados do mês de referência, devidamente justificada pelo Escrivão, com o esclarecimento do motivo do atraso e declaração, sob sua responsabilidade, de que aqueles pedidos não foram remetidos anteriormente, eliminando
qualquer possibilidade de pagamentos em duplicidade. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
Art. 27 - Apurado pelo Tribunal de Justiça, de ofício ou por provocação de terceiro, que houve o recebimento indevido
de verba indenizatória, competirá à Coordenação de Administração de Repasses Especiais – COREP - notificar, por meio
idôneo, o servidor que recebeu tais valores, para se manifestar no prazo de dez dias.
Parágrafo único - Não havendo manifestação ou sendo esta considerada improcedente, a Diretoria Executiva de Administração de Recursos Humanos – DEARHU, será comunicada, a fim de que, através de procedimentos e critérios legais, efetive
o desconto do valor devido ao erário, no vencimento ou remuneração do servidor.
DOS CASOS ESPECIAIS
Art. 28 - Quando da distribuição da ação monitória, competirá à parte autora recolher as custas, a Taxa Judiciária e
demais despesas judiciais, inclusive a verba indenizatória devida ao Oficial de Justiça.
§ 1º - O réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega de coisa ficará isento do pagamento de custas.
§ 2º - Para oferecer embargos, o réu não recolherá custas prévias nem Taxa Judiciária, mas, se condenado, reembolsará os valores
recolhidos pelo autor, nos termos da lei.
§ 3º - Ao decidir os embargos, o juiz de direito deliberará sobre o pagamento das custas e despesas finais e da Taxa Judiciária.
Art. 29 - Os processos de inventário e arrolamento não se sujeitam ao pagamento das custas judiciais e da Taxa Judiciária,
incluindo-se, aí, a expedição do primeiro formal de partilha, os alvarás e as cartas de adjudicação, desde que o valor
partilhável não exceda a 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no “caput” deste artigo, quando houver atuação de Oficial de Justiça, haverá
recolhimento de verba indenizatória.
Art. 30 - O pedido de alvará formulado em procedimento autônomo ou requerido incidentalmente, cujo valor não exceder
a 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs, não se sujeita ao pagamento das custas judiciais e Taxa Judiciária, incluindo-se, aí, a
expedição do alvará e demais atos previstos no Anexo I deste Provimento Conjunto.
§ 1º - Os valores depositados à disposição do juízo somente serão levantados mediante alvará judicial, de acordo com formulário
padrão especificado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2º - Para expedição de alvará judicial, cujo valor for superior a 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs, deverá ser exigido o
pagamento pela sua expedição, conforme Tabela F, Anexo I, deste Provimento Conjunto.
§ 3º - Não serão cobradas custas para expedição dos alvarás mencionados no § 2º deste artigo quando o requerente estiver amparado pelos benefícios da assistência judiciária, exceto para caso de levantamento de honorários advocatícios. (Nova redação dada
pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 4º - O levantamento de valores relativos a honorários periciais, depósitos em ações de execuções contra a Fazenda Pública,
de precatórios ou requisições de pequeno valor e os depósitos a que se refere o art. 488, inciso II, do Código de Processo Civil, será
isento das custas previstas na Tabela F do Anexo I deste Provimento Conjunto.
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DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Art. 31 - O Magistrado competente designará, quando necessário, um Servidor da secretaria dos Juizados Especiais para
auxiliar na apuração das custas, da
Taxa Judiciária e das demais despesas processuais, obedecendo, quando for o caso, o que determinar a sentença ou o
acórdão.
Art. 32 - No âmbito dos Juizados Especiais, no 1º grau, não há pagamento de custas judiciais, da Taxa Judiciária, da verba
indenizatória e das despesas e citações postais, exceto nas seguintes hipóteses:
I - quando reconhecida a litigância de má-fé;
II - quando forem julgados improcedentes os embargos do devedor;
III - quando extinto o processo, em razão de contumácia da parte autora.
Parágrafo único - Na hipótese do inciso II deste artigo, se a parte já houver recolhido as custas, por ocasião da interposição de recurso, deverá recolher apenas os valores relativos às diligências iniciais da execução, se for o caso.
Art. 33 - Havendo recurso inominado perante as Turmas Recursais, a parte recorrente deverá comprovar, independente
de intimação e no prazo de 48 horas contados da interposição do recurso, ter recolhido:
I - as custas previstas na Tabela A - Grupo 2 do Anexo I deste Provimento Conjunto;
II - o valor de preparo do recurso, previsto na Tabela B, Grupo 1, item 1.1.5 do Anexo I deste Provimento Conjunto;
III - o valor do porte de retorno, previsto na Tabela H do Anexo I deste Provimento Conjunto;
IV - as verbas indenizatórias previstas na Tabela D do Anexo I deste Provimento Conjunto e/ou as despesas de citações
postais;
V - o valor da Taxa Judiciária, previsto no Grupo 2 do Anexo II deste Provimento Conjunto.
§ 1º - Havendo pluralidade de recursos, a parte recorrente deverá recolher os valores constantes nos incisos II e III do “caput”
deste artigo, exceto se o primeiro recorrente gozar dos benefícios da assistência judiciária, caso em que o segundo arcará com todas
as despesas.
§ 2º - As verbas indenizatórias ou despesas de citações postais referidas no inciso IV do “caput” deste artigo serão destinadas ao
Tribunal de Justiça, a título de reembolso.
§ 3º - Os recursos oriundos da comarca de Belo Horizonte e os dirigidos às Turmas Recursais que tenham sede na própria comarca não estão sujeitos ao pagamento do porte de retorno.
Art. 34 - Havendo apelação na ação penal que tramite perante os Juizados Especiais, a parte recorrente deverá recolher:
I - as custas previstas na Tabela B - Grupo 2 - Item 1.2.2 do Anexo I deste Provimento Conjunto;
II - o valor do porte de retorno, previsto na Tabela H do Anexo I deste Provimento Conjunto, quando houver;
III - as verbas indenizatórias previstas na Tabela D do Anexo I deste Provimento Conjunto ou as despesas de citações
postais.
§ 1º - Na apelação em ação penal privada o preparo deverá ser prévio.
§ 2º - Na apelação em ação penal pública não haverá preparo quando da interposição do recurso, entretanto, se houver condenação transitada em julgado, o réu deverá recolher as custas e despesas finais constantes nos incisos do “caput” deste artigo.
§ 3º - Havendo pluralidade de apelações, a parte recorrente deverá recolher os valores constantes nos incisos I e II do “caput”
deste artigo, exceto se o primeiro recorrente gozar dos benefícios da assistência judiciária, caso em que o segundo arcará com todas
as despesas.
Art. 35 - Não haverá, nos Juizados Especiais, cobrança de custas para o desarquivamento de processos.
Art. 36 - Não há incidência de pagamento pela extração de cópia reprográfica no âmbito dos Juizados Especiais, desde
que seja para instruir qualquer ato processual relativo aos feitos amparados pela Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de
1995.
Art. 37 - Não será cobrada a emissão de certidão no âmbito dos Juizados Especiais.
Art. 38 - Não há incidência de custas no mandado de segurança.
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DA COBRANÇA DE CUSTAS E DESPESAS FINAIS
Art. 39 - Compete à Contadoria-Tesouraria, em Primeira Instância, e à Coordenação de Arrecadação e Contadoria - CORAC, no Tribunal de Justiça, apurar as custas, a Taxa Judiciária e demais despesas processuais, obedecendo, quando for o
caso, o que determinar a sentença ou o acórdão.
§ 1º - A memória de cálculo dos valores das custas, Taxa Judiciária e demais despesas processuais finais será anexada aos autos
do processo.
§ 2º - Os autos dos processos da ação penal pública, após o trânsito em julgado, serão devolvidos à comarca de origem, devendo
o Contador-Tesoureiro incluir no cômputo das custas e das despesas finais, além dos valores devidos em 1º grau, as custas e despesas
processuais devidas em 2º grau pelo réu condenado, ainda que parcial a condenação. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto
nº 21/2012)
§ 3º - No caso de revisão criminal julgada improcedente, por decisão transitada em julgado, caberá ao Escrivão do Cartório
de Feitos Especiais intimar o réu para o pagamento das custas e despesas finais. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº
25/2012)
§ 4º - Nos processos cíveis, devolvidos à comarca de origem após o trânsito em julgado, serão incluídos na conta de custas e
despesas finais os valores devidos e ainda não pagos, referentes às medidas cautelares previstas nos arts. 796 e seguintes do CPC.
(Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2013)
§ 5º - A conta de custas e despesas finais relativas aos recursos cujos processos foram digitalizados nos Tribunais Superiores, nos
termos da Portaria Conjunta nº 01, de 22 de maio de 2009, serão apuradas imediatamente após a comunicação do trânsito em julgado.
Art. 40 - Após apuradas as custas, Taxa Judiciária ou sua complementação, penalidade e outros valores devidos ao Estado, caberá ao Escrivão Judicial, na 1ª e na 2ª Instâncias, em cumprimento à decisão judicial, intimar o advogado ou a parte
devedora, conforme o caso, para pagamento do débito em 15 (quinze) dias.
§ 1º - A intimação prevista no caput deste artigo será, preferencialmente, por meio de publicação no Diário do Judiciário Eletrônico - DJe, nos seguintes termos: “Fica a parte (autora, ré, impetrante, etc.) intimada para o recolhimento da importância
de R$..........., a título de custas, Taxa Judiciária, multa penal e outras despesas processuais devidas ao Estado, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito, acrescido de multa de 10%, em dívida ativa e de registro no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais - CADIN-MG, pela Advocacia
Geral do Estado – AGE”.
§ 2º - Compete ao advogado ou à parte intimada, dentro do prazo previsto no caput deste artigo, requerer a juntada do comprovante de pagamento aos autos do processo judicial. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 3º - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo e não havendo quitação e respectiva comprovação do pagamento ou verificado o seu pagamento a menor, caberá ao Escrivão Judicial na 1ª e 2ª Instâncias certificar o fato nos autos e expedir a Certidão de
Não Pagamento de Despesas Processuais - CNPDP. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
Art. 40-A - A CNPDP, expedida unicamente por meio eletrônico no Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas
- SISCOM ou no Sistema de Acompanhamento Processual da 2ª Instância - SIAP, será encaminhada à Gerência de Controle
de Receitas - GEREC e conterá as seguintes informações:
I - valor devido, acrescido da multa de 10% (dez por cento);
II - data do cálculo e do vencimento;
III - número do processo;
IV - nome completo de cada parte devedora;
V - qualificação de cada parte devedora;
VI - número de inscrição de cada parte devedora no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
VII - endereço completo de cada parte devedora.
§ 1º - O valor devido, para fins de CNPDP, compreende, dentre outros, todas as despesas referentes aos atos processuais, inclusive aquelas havidas por ocasião da intimação prevista no § 1º do art. 40 deste Provimento.
§ 2º - A exatidão dos dados lançados na CNPDP é de responsabilidade exclusiva do Escrivão.
§ 3º - Em caso de não pagamento da multa penal condenatória deverá ser expedida CNPDP específica e individualizada por réu.
(Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
Art. 40-B - É vedado promover a baixa ou o arquivamento de processos judiciais sem a devida juntada da comprovação
do pagamento das custas finais apuradas ou a expedição da CNPDP. (Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº
21/2012)
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Art. 41 - Recebida pela GEREC, a CNPDP será encaminhada à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, por meio
eletrônico, assinada digitalmente. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 1º - Os Escrivães deverão verificar, sistematicamente, no SISCOM ou SIAP, as mensagens de retorno relativas a eventuais
problemas que tenham inviabilizado o recebimento da CNPDP pela AGE, procedendo às correções necessárias.
§ 2º - É expressamente vedado a qualquer servidor da GEREC alterar, no todo ou em parte, as informações constantes da CNPDP.
§ 3º - O encaminhamento eletrônico à AGE será realizado por servidor da GEREC com poderes específicos devidamente outorgados por autoridade competente deste Tribunal. (Parágrafos acrescentados pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
Art. 41-A - Havendo necessidade de retificação da CNPDP já encaminhada à AGE, o Escrivão deverá solicitar, no SISCOM ou SIAP, o cancelamento do documento enviado e aguardar a mensagem eletrônica de retorno.
§ 1º - Deferido o pedido, caberá ao Escrivão proceder ao cancelamento da CNPDP e, imediatamente, expedir novo documento.
§ 2º - Indeferido o pedido, hipótese em que deverá ser especificado o motivo, fica vedada a expedição de nova CNPDP. (Artigo
acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
Art. 41-B - Após a expedição da CNPDP, o pagamento do débito somente será feito por meio do Documento de Arrecadação Estadual - DAE, observadas as orientações disponibilizadas nas Regionais da Administração Fazendária ou da AGE.
(Artigo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
DA FIANÇA
Art. 42 - Os valores relativos à fiança, em dinheiro, serão recolhidos pela GRCTJ.
§ 1º - Excepcionalmente, após o encerramento do expediente bancário, caberá ao Escrivão, nos termos do parágrafo único do
artigo 331 do Código de Processo Penal, o recebimento e guarda do valor da fiança, ficando responsável pelo seu recolhimento junto
ao banco, no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.
§ 2º - Os valores arbitrados pela Autoridade Policial e que tiverem sido recolhidos como Depósito Judicial, deverão ser transferidos para o Tribunal de Justiça, por meio da GRCTJ, devidamente atualizados.
Art. 43. O valor ou objetos dados a título de fiança poderão ser restituídos ou, em caso de condenação do réu, servirão
ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, conforme dispuser a decisão judicial.
(Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 1º - A destinação a ser dada aos valores recolhidos como fiança, conforme disposto no “caput” deste artigo, está limitada ao
valor recolhido.
§ 2º - As solicitações para destinação dos recursos financeiros de que trata o caput deste artigo deverão ser encaminhadas pelo
Juiz ou Escrivão à DIRFIN, onde serão processadas. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 3º - A restituição será processada mediante solicitação, devidamente instruída com o número da GRCTJ e do processo relacionado, devendo ser informado, ainda, para fins de concretização da restituição:
I - os dados bancários do beneficiário para o crédito do valor da restituição (nome do banco, código da agência e número
da conta); e
II - o nome do favorecido e o número do CPF ou CNPJ do titular da conta.
§ 4º - No caso de destinação do valor recolhido como fiança para pagamento de custas e despesas finais, deverá ser anexada à
solicitação encaminhada para a DIRFIN, a respectiva GRCTJ a ser quitada.
§ 5º - A fiança também poderá ser utilizada no caso de prescrição após a sentença condenatória, nos termos do art. 110 do Código
Penal. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 6º - Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado a sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta
a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, exceto no caso de condenação do réu. (Parágrafo
acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 7º - Acaso seja decretado o quebramento injustificado da fiança, o réu perderá metade do seu valor. (Parágrafo acrescentado
pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 8º - O valor da fiança será declarado perdido na totalidade, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)
§ 9º - No caso de quebramento ou perda da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e demais encargos a que o acusado estiver
obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário, na forma da lei. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2012)

Didatismo e Conhecimento

42

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44 - A fiscalização do recolhimento da Taxa Judiciária, das custas e despesas judiciais compete à Corregedoria Geral
de Justiça, aos Relatores, Juízes de
Direito, membros do Ministério Público, Escrivães, Contadores e Distribuidores Judiciais, Procuradores e Representantes da Fazenda Estadual.
Art. 45 - As custas e despesas judiciais, assim como a Taxa Judiciária, serão cobradas pelos valores vigentes na época de
seu efetivo pagamento.
§ 1º - Os atos ainda não praticados, mas já pagos pela parte, sob a vigência de lei ou tabela antiga, ensejarão cobrança de valor
complementar quando de sua efetiva realização.
§ 2º - A cobrança do valor complementar, prevista no §1º deste artigo, não será efetuada:
I - quando a demora na prática do ato decorrer de inércia dos serviços judiciários; e
II - no prazo de 12 (doze) meses transcorridos após a alteração das tabelas das custas e despesas judiciais, bem como da
Taxa Judiciária, em razão de variação do valor da UFEMG.
Art. 46 - O Escrivão deverá fiscalizar o recolhimento dos valores das custas e despesas judiciais, assim como da Taxa
Judiciária, previamente pagos, cabendo-lhe verificar se houve recolhimento compatível entre o valor mencionado na petição
inicial e o valor efetivo da causa, intimando a parte ou procurador para proceder ao recolhimento complementar da diferença
eventualmente apurada.
Parágrafo único - Em caso de dúvida, o Escrivão poderá remeter os autos ao setor competente para a conferência dos
valores devidos e apuração de diferenças, se houver.
Art. 47 - As custas referentes aos incidentes processuais deverão ser recolhidas a final, tendo como base de cálculo o valor
mínimo da tabela correspondente.
Art. 48 - Consideram-se “Outros Feitos de Natureza Criminal”, previstos no Anexo I, Tabela A, Grupo 5, item 1.5.3, deste
Provimento Conjunto, a contravenção penal, o crime a que seja cominada pena de detenção, as notificações, as interpelações,
os procedimentos cautelares e a reabilitação.
Art. 49 - Na reconvenção, as custas corresponderão à metade do valor das custas atribuídas à ação, ressalvado o caso de
serem diferentes os valores das causas, hipótese em que a base de cálculo será o valor atribuído à reconvenção.
Parágrafo único - A Taxa Judiciária é devida integralmente.
Art. 50 - Para admissão do assistente, do litisconsorte ativo voluntário e do oponente, haverá o pagamento de importância
igual à paga pela parte autora.
Art. 51 - Não há incidência de custas nem de Taxa Judiciária para o cumprimento de sentença e impugnação ao cumprimento de sentença, sendo devidas apenas despesas processuais.
Parágrafo único - Nos processos de natureza penal, as custas, despesas e taxas serão calculadas na fase de conhecimento,
cabendo, na fase de execução da pena, apenas a apuração de despesas.
Art. 52 - Quando o feito for redistribuído a outra Comarca ou Vara da Justiça Estadual, não haverá novo pagamento de
custas nem de Taxa Judiciária.
Art. 53 - (Artigo revogado pela Portaria-Conjunta nº 269/2012)
Art. 54 - As custas e as despesas judiciais devidas pelos atos de arrematação, licitação, adjudicação ou remição correm por
conta do arrematante, licitante, adjudicatário ou remidor, quando realizadas pelo Oficial de Justiça, observadas as Tabelas C
(valor das custas) e F (expedição da carta), ambas do Anexo I deste Provimento Conjunto.
Parágrafo único - As custas da Tabela C serão calculadas pelo valor arrematado, adjudicado ou remido.
Art. 55 - Havendo dúvidas sobre o deferimento do pedido de assistência judiciária ou sobre a cobrança das custas e despesas finais, os autos deverão ser promovidos ao Juízo para esclarecimento ou decisão.
Parágrafo único - Havendo mais de um litisconsorte e não sendo todos beneficiários da assistência judiciária, as custas e
demais despesas processuais deverão ser suportadas pelos litisconsortes aos quais não houver sido deferido o benefício, nos
termos fixados na sentença ou no acórdão. (Nova redação dada pelo Provimento-Conjunto nº 23/2012)
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Art. 56 - Compete ao Escrivão, após apuradas as custas e demais despesas processuais, intimar as partes para o seu efetivo pagamento.
Art. 57 - Compete aos servidores lotados na Contadoria-Tesouraria, em Primeira Instância, e na CORAC, em Segunda
Instância, orientar as partes ou seus procuradores sobre os valores a serem recolhidos de acordo com a legislação em vigor,
bem como sobre o correto preenchimento da GRCTJ.
§ 1º - O porte de remessa e/ou retorno deverá ser cobrado computando-se todas as folhas dos autos até a data de interposição do
recurso, inclusive as folhas da petição recursal, e, se houver, as folhas dos apensos e dos processos conexos.
§ 2º - O porte de remessa e/ou retorno é devido na apelação adesiva (art. 500, parágrafo único do Código de Processo Civil e art.
15 da Lei nº 14.939, de 2003) e também pelo segundo apelante e seguintes.
§ 3º - Na aplicação da Tabela H do Anexo I deste Provimento Conjunto, o peso dos autos que exceder ao valor máximo da tabela
deverá ser identificado na faixa correspondente na referida Tabela e, em seguida, somado ao valor do peso máximo nela previsto, para
cálculo do porte de remessa e/ou retorno.
§ 4º - Os valores de porte de remessa e/ou retorno deverão ser recolhidos no ato da interposição do recurso, salvo quando a transmissão for feita de forma eletrônica, hipótese em que deverá ser recolhido o valor previsto no item 1.3, Tabela G, do Anexo I, deste
Provimento Conjunto. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
§ 5º - Haverá o recolhimento posterior do porte de remessa e/ou retorno para os recursos enviados por meio eletrônico, quando
o Relator requisitar os autos físicos. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 25/2012)
§ 6º - Não é exigido o pagamento de porte de retorno para interposição do agravo de instrumento. (Parágrafo acrescentado pelo
Provimento-Conjunto nº 21/2013)
§ 7º - O porte de retorno será apurado juntamente com as custas finais da ação principal nos casos em que o agravo de instrumento
for convertido em agravo retido. (Parágrafo acrescentado pelo Provimento-Conjunto nº 21/2013)
Art. 58 - O recolhimento de fiança, pensão alimentícia e outros valores destinados à preservação dos direitos e das garantias fundamentais da pessoa natural poderá ser autorizado, a critério do juiz de direito ou desembargador, fora do horário de
expediente bancário, mediante despacho fundamentado.
§ 1º - Ao Escrivão caberá a guarda dos valores de que trata o “caput” deste artigo e a obrigação do seu recolhimento, no primeiro
dia útil subsequente.
§ 2º - A fiança deverá ser recolhida pela GRCTJ e os valores de pensão alimentícia deverão ser depositados à disposição do
beneficiário.
Art. 59 - As publicações e os editais são veiculados gratuitamente no “Diário do Judiciário Eletrônico - DJE”, sem prejuízo da publicação pela imprensa local, quando assim o exigir a legislação processual, conforme §§ 1º e 2º do art. 2º da Portaria
Conjunta n.º 119/2008, ressalvado o disposto no art. 11, § 5º, inciso V deste Provimento Conjunto.
Art. 60 - As certidões para fins eleitorais, bem como para a comprovação do exercício da advocacia, inclusive quando
necessário o desarquivamento dos autos, serão gratuitas, desde que devidamente comprovadas as finalidades.
Art. 61 - Este Provimento Conjunto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 63 - Ficam revogados o Provimento Conjunto nº 7, de 10 de dezembro de 2008, o Provimento Conjunto nº 8, de 1º
de fevereiro de 2008, o Provimento Conjunto nº 9, de 29 de janeiro de 2009, o Provimento Conjunto nº 10, de 15 de maio de
2009, o
Provimento Conjunto 11, de 16 de dezembro de 2009, o Ofício 45/2003, de 21 de maio de 2003, o Aviso nº 33/CGJ/2005,
de 04 de julho de 2005, o Aviso 28/CGJ/2009, de 30 de setembro de 2009 e os Provimentos Conjuntos 12, de 02 de março de
2010 e 13, de 19 de março de 2010.
Belo Horizonte, 26 de abril de 2010.
Desembargador SÉRGIO ANTÔNIO DE RESENDE
Presidente
Desembargador MÁRIO LÚCIO CARREIRA MACHADO
Primeiro Vice-Presidente
Desembargador CÉLIO CÉSAR PADUANI
Corregedor-Geral de Justiça
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10) DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS:
CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO E
ESCALA DE VALORES, AÇÕES QUE
NÃO DEPENDEM DE DISTRIBUIÇÃO.
11) CONDIÇÃO A SER OBSERVADA
PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PETIÇÃO
INICIAL; EXCEÇÃO.
12) DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS POR
DEPENDÊNCIA: CONCEITO E CASOS
EM QUE OCORRE.

preliminarmente
Por questões didáticas preferimos unificar os tópicos 10, 11 e 12 do edital deste concurso.
Para entender os critérios de distribuição de processos é necessário ter conhecimento da matéria chamada COMPETÊNCIA, ou
seja, pelos critérios de competência será possível identificar o local em que a ação deverá ser distribuída.
TÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 86. As causas cíveis serão processadas e decididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos jurisdicionais, nos limites de sua competência, ressalvada às partes a faculdade de instituírem juízo arbitral.
Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado
de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em
razão da matéria ou da hierarquia.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA INTERNACIONAL
Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
ii - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
iii - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver
agência, filial ou sucursal.
Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:
i - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha
residido fora do território nacional.
Art. 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária
brasileira conheça da mesma causa e das que Ihe são conexas.

Didatismo e Conhecimento

45

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA INTERNA
Seção I
Da Competência em Razão do Valor e da Matéria
Art. 91. Regem a competência em razão do valor e da matéria as normas de organização judiciária, ressalvados os casos
expressos neste Código.
Art. 92. Compete, porém, exclusivamente ao juiz de direito processar e julgar:
I - o processo de insolvência;
II - as ações concernentes ao estado e à capacidade da pessoa.
Seção II
Da Competência Funcional
Art. 93. Regem a competência dos tribunais as normas da Constituição da República e de organização judiciária. A
competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste Código.
Seção III
Da Competência Territorial
Art. 94. A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra,
no foro do domicílio do réu.
§ 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.
§ 2o Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do
autor.
§ 3o Quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se este
também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.
§ 4o Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.
Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão,
posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.
Art. 96. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação,
o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido
no estrangeiro.
Parágrafo único. É, porém, competente o foro:
I - da situação dos bens, se o autor da herança não possuía domicílio certo;
II - do lugar em que ocorreu o óbito se o autor da herança não tinha domicílio certo e possuía bens em lugares diferentes.
Art. 97. As ações em que o ausente for réu correm no foro de seu último domicílio, que é também o competente para a
arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias.
Art. 98. A ação em que o incapaz for réu se processará no foro do domicílio de seu representante.
Art. 99. O foro da Capital do Estado ou do Território é competente:
I - para as causas em que a União for autora, ré ou interveniente;
II - para as causas em que o Território for autor, réu ou interveniente.
Parágrafo único. Correndo o processo perante outro juiz, serão os autos remetidos ao juiz competente da Capital do
Estado ou Território, tanto que neles intervenha uma das entidades mencionadas neste artigo.
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Excetuam-se:
I - o processo de insolvência;
II - os casos previstos em lei.
Art. 100. É competente o foro:
I - da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de
casamento;
II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;
III - do domicílio do devedor, para a ação de anulação de títulos extraviados ou destruídos;
IV - do lugar:
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica;
b) onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que ela contraiu;
c) onde exerce a sua atividade principal, para a ação em que for ré a sociedade, que carece de personalidade jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se Ihe exigir o cumprimento;
V - do lugar do ato ou fato:
a) para a ação de reparação do dano;
b) para a ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios.
Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o
foro do domicílio do autor ou do local do fato.
Art. 101 (Revogado pela Lei nº 9.307, de 1996)
Seção IV
Das Modificações da Competência
Art. 102. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência, observado
o disposto nos artigos seguintes.
Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.
Art. 104. Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir,
mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.
Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a
reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.
Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se
prevento aquele que despachou em primeiro lugar.
Art. 107. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado ou comarca, determinar-se-á o foro pela prevenção, estendendo-se a competência sobre a totalidade do imóvel.
Art. 108. A ação acessória será proposta perante o juiz competente para a ação principal.
Art. 109. O juiz da causa principal é também competente para a reconvenção, a ação declaratória incidente, as ações de
garantia e outras que respeitam ao terceiro interveniente.
Art. 110. Se o conhecimento da lide depender necessariamente da verificação da existência de fato delituoso, pode o juiz
mandar sobrestar no andamento do processo até que se pronuncie a justiça criminal.
Parágrafo único. Se a ação penal não for exercida dentro de 30 (trinta) dias, contados da intimação do despacho de sobrestamento, cessará o efeito deste, decidindo o juiz cível a questão prejudicial.
Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem
modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos
e obrigações.
§ 1o O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
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Seção V
Da Declaração de Incompetência
Art. 112. Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.
Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz,
que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.
Art. 113. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção.
§ 1o Não sendo, porém, deduzida no prazo da contestação, ou na primeira oportunidade em que Ihe couber falar nos autos, a
parte responderá integralmente pelas custas.
§ 2o Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente.
Art. 114. Prorrogar-se-á a competência se dela o juiz não declinar na forma do parágrafo único do art. 112 desta Lei ou o
réu não opuser exceção declinatória nos casos e prazos legais.
Art. 115. Há conflito de competência:
I - quando dois ou mais juízes se declaram competentes;
II - quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes;
III - quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.
Art. 116. O conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.
Parágrafo único. O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência; mas terá qualidade de parte
naqueles que suscitar.
Art. 117. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, ofereceu exceção de incompetência.
Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte, que o não suscitou, ofereça exceção declinatória do foro.
Art. 118. O conflito será suscitado ao presidente do tribunal:
I - pelo juiz, por ofício;
II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição.
Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.
Art. 119. Após a distribuição, o relator mandará ouvir os juízes em conflito, ou apenas o suscitado, se um deles for suscitante; dentro do prazo assinado pelo relator, caberá ao juiz ou juízes prestar as informações.
Art. 120. Poderá o relator, de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, seja sobrestado o processo, mas, neste caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em
caráter provisório, as medidas urgentes.
Parágrafo único. Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de
plano o conflito de competência, cabendo agravo, no prazo de cinco dias, contado da intimação da decisão às partes, para o
órgão recursal competente.
Art. 121. Decorrido o prazo, com informações ou sem elas, será ouvido, em 5 (cinco) dias, o Ministério Público; em seguida o relator apresentará o conflito em sessão de julgamento.
Art. 122. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade
dos atos do juiz incompetente.
Parágrafo único. Os autos do processo, em que se manifestou o conflito, serão remetidos ao juiz declarado competente.
Art. 123. No conflito entre turmas, seções, câmaras, Conselho Superior da Magistratura, juízes de segundo grau e
sembargadores, observar-se-á o que dispuser a respeito o regimento interno do tribunal.
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Art. 124. Os regimentos internos dos tribunais regularão o processo e julgamento do conflito de atribuições entre autoridade judiciária e autoridade administrativa.

Comentário Doutrinário
Competência Internacional
Antes de iniciarmos o estudo pertinente a competência, sendo especificamente sobre a competência internacional, oportuno trazermos a baila o termo JURISDIÇÃO. O que vem a ser jurisdição?
A palavra jurisdição tem sua origem no latim e significa, numa tradução rudimentar, juris dicere ou “dizer o direito”. Trata-se,
portanto, do poder que o Estado, enquanto garantidor da ordem social, “dizer” o direito que necessita ser cumprido, ser respeitado.
Giuseppe Chiovenda, expoente doutrinador processualista, define jurisdição como:
Pode definir-se a jurisdição como a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio
da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a
existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente efetiva.
Logo, por jurisdição podemos entender como os limites que o Estado possui no exercício de sua força ao determinar o cumprimento de deveres estabelecendo também os direitos de cada indivíduo.
Para o Professor Fredie Didier,
Jurisdição é o poder a terceiro imparcial para, mediante um processo, reconhecer, efetivar ou proteger, situações jurídicas concretamente deduzidas, de modo imperativo e criativo, em decisão insuscetível de controle externo, e com aptidão para
a coisa julgada material.
Em se tratando de competência internacional podemos compreender como o estudo dos limites da jurisdição brasileira, ou seja,
quais são as questões em âmbito internacional que o Brasil tem competência ou não para dirimi-las, examina-las.
Pela lógica, o Brasil não pode utilizar de sua soberania e através do uso da força, fazer valer um direito em outro determinado
país; logo, sua jurisdição passa a sofrer limites. Em sentido inverso a afirmativa também se faz verdadeira de modo que outros países
não podem dirimir questões cuja competência é exclusiva da legislação pátria.
Nesse sentido, leciona o Professor Marcus Vinícius Rios Gonçalves que:
A jurisdição brasileira encontra óbice na soberania de outros países. O Brasil não pode usar meios de coerção para impor
o cumprimento de suas decisões fora do território nacional. Da mesma forma, a jurisdição de outros países encontra óbice na
soberania nacional. Há certas ações que só podem ser julgadas pela justiça brasileira, em caráter de exclusividade, por força
de lei. Se forem julgadas por outro país, não serão exequíveis em território nacional. E há outras que não se justificam sejam
julgadas entre nós, pois não nos dizem respeito. Elas envolvem apenas pessoas estrangeiras ou versam sobre obrigações que
devem ser cumpridas no exterior, ou se referem, ainda, a atos praticados no estrangeiro.
Complementando o estudo, orienta Enrico Tullio Liebman que:
O mesmo interesse próprio bem entendido, adicionado a evidentes considerações de ordem prática, conduz o Brasil a
desinteressar-se de todas as controvérsias não relevantes para a própria ordem jurídica, e a recusar-se, consequentemente,
a atribuir a seus órgãos judiciários a tarefa de ter conhecimento das mesmas. Qualquer forma de autolimitação de cada
país na extensão que atribui à própria jurisdição é o pressuposto da possibilidade de reconhecer o exercício das jurisdições
estrangeiras. Daí admitir em certas condições, no seio do próprio ordenamento, a eficácia das sentenças pronunciadas pelos
tribunais estrangeiros.
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Sentença Estrangeira e sua homologação
As sentenças estrangeiras não tem o condão de estabelecer o cumprimento de determinações, produzir efeitos, dentro do nosso
país. Para que esta sentença emane os efeitos pretendidos é necessário que o Brasil homologue essa sentença. Nos termos da EC/45
a competência para homologar sentenças passou a ser do STJ. Por meio da Resolução 9/2005, artigo 5º, confeccionada pelo STJ é
possível identificar os requisitos para que uma sentença estrangeira seja homologada pelo país.
RESOLUÇÃO 9 – 04/05/2005 – STJ
Art. 5º Constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira:
I - haver sido proferida por autoridade competente;
II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;
III - ter transitado em julgado; e,
IV - estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil.
Pelas explicações acima não é possível visualizar o que pode e o que não pode ser julgado, ou melhor, apreciado pelo Poder Judiciário, razão pela qual o legislador para suprir esta lacuna estabeleceu aquilo que é ou não de competência do judiciário brasileiro.
Antes, importante ressalva do Professor Marcus Vinícius:
O CPC enumera quais as causas que são de competência da justiça brasileira. Ao fazê-lo, permite apurar, por exclusão,
quais as que não são. É preciso não confundir as regras de competência internacional, formuladas pelo CPC, com regras de
aplicação de direito material estrangeiro, formuladas, por exemplo, na Lei de introdução as normas do Direito Brasileiro.
Ações que podem ser propostas no Brasil
- Competência Concorrente
Trata-se de competência concorrente entre o Brasil e outro país, ou seja, se a ação for proposta aqui, será devidamente apreciada
e julgada; assim como se admite que a justiça de outro país, se requisitada for, pronunciar e julga.
CPC - Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:
I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;
II - no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;
III - a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil.
Parágrafo único. Para o fim do disposto no I, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver
agência, filial ou sucursal.
- Competência Exclusiva
Assim como o próprio nome pressupõe, o artigo abaixo informa os casos em que o Brasil tem competência exclusiva no julgamento da ação, sem a possibilidade de atuação de outro país.
CPC - Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:
I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;
II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha
residido fora do território nacional.
Portanto, por exclusão, tudo aquilo que não esteja disciplinado nos artigos 88 e 89 não serão analisados pela justiça brasileira; e
se acaso forem propostas, deverão ser extintas sem apreciação do mérito.
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Competência Interna
Conceito
Inicialmente, de maneira simplificada podemos conceituar competência como o critério de distribuição das pretensões jurídicas
invocadas dentre os vários órgãos do judiciário.
A competência determina se um processo deverá ser ajuizado neste ou naquele lugar em razão do valor da demanda, ou ainda em
razão da matéria que está sendo julgada.
Se a pretensão é trabalhista, a reclamação deverá ser ajuizada na justiça do trabalho por se tratar de matéria especializada; se a
questão litigiosa envolver a União, deverá esta ser ajuizada na justiça federal.
Enfim, a competência é o critério que determina o órgão judiciário que possui as atribuições necessárias para o desate da lide,
cumprindo assim com a expectativa do cidadão.
Critérios de Distribuição
Segundo o Professor Humberto Theodoro Junior, as regras que estabelecem a competência são definidas pelas normas constitucionais, pelas leis processuais ou ainda pelas leis da organização judiciária.
Os critérios para a distribuição da competência levam em consideração:
- a soberania nacional,
- o espaço territorial,
- a hierarquia dos órgãos jurisdicionados,
- a natureza ou o valor das causas, e também,
- as pessoas envolvidas no litígio.
Assim, uma pretensão somente poderá ser deduzida em juízo se houver previsão legal para isso; em regra, não cabe a parte escolher demandar nesta ou naquela competência (ressalvados os casos em que a lei oferece a opção de escolha para a parte), ou seja, não
pode uma reclamação trabalhista ser ajuizada na justiça comum; não pode uma ação de cobrança ser ajuizada no STJ.
A Constituição Federal definiu as competências de cada um dos órgãos do Poder Judiciário: atribuição do STF, do STJ, da Justiça
Federal e das justiças especiais (militar, eleitoral e trabalhista)
A competência da justiça local ou estadual se define pelo critério residual, ou seja, tudo aquilo que não for pertinente a justiça
federal ou de cada uma das justiças especiais, será de competência da justiça estadual.

Tribunais de Justiça
Estaduais
Superior Tribunal
de Justiça

SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
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COMPETÊNCIAS / ATRIBUIÇÕES
(recomendamos a leitura dos artigos citados)
STF
• CF/88
• Art. 102

STJ
• CF/88
• Art. 105

Justiça Federal
• CF/88
• Art. 108 e 109

JUSTIÇA ESPECIAL
(recomendamos a leitura dos artigos citados)
Justiça do Trabalho
• CF/88
• Art. 114

Justiça Eleitoral
• CF/88
• Art. 121

Justiça Militar
• CF/88
• Art. 124

Considerações iniciais
Nossa proposta quando da confecção deste material não é esgotar o assunto nem tampouco apresentar todos os posicionamentos
doutrinários existentes no cotidiano jurídico. A finalidade é a de apresentar as principais nuances de cada tópico com definições,
artigos e comentários doutrinários que são sob nossa ótica são pertinentes. Por esta razão, o presente será apresentado da forma mais
didática possível para que a matéria seja compreendida e memorizada e que, se assim interessar, recomendamos aprofundar o estudo
do tema em outros materiais.
Competência Absoluta e Relativa
Dentre as regras para se determinar o Foro competente para apreciação e julgamento de determinada demanda podemos apresentar a divisão entre: regras de competência absoluta e regras de competência relativa.
- As regras de competência absoluta:
Conforme o próprio nome nos informa, não permite qualquer alteração em sua forma, em suas regras; se a lei assim definiu, não
poderá sofrer qualquer alteração. Tais regras levam em consideração a ordem pública e por assim ser, tornam-se absolutas.
- As regras de competência relativa:
Leva em consideração o interesse das partes e por esta razão tem seus critérios distribuídos de forma relativa; no caso concreto
as regras serão assim apresentadas.
Critérios para fixação da competência
Para a identificação do foro competente, nossa doutrina se utiliza dos critérios estabelecidos por Chiovenda definidos por: critério
objetivo, funcional e critério territorial.
Critério Objetivo: Leva em consideração o valor da causa, a natureza da causa ou ainda a qualidade das partes.
Critério Funcional: pelo critério funcional a competência será definida levando em consideração as normas que regulamentam
as atribuições dos diversos órgãos jurídicos; hierarquia de tribunais.
Critério Territorial: a competência definirá os limites de atuação (jurisdição) de cada um dos órgãos judiciários previstos
Dentro desses critérios, a doutrina identifica as seguintes modalidades de competência interna: competência em razão do valor
da causa, da matéria, competência funcional ou competência territorial.
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Dica! Para se identificar a competência é importante traçar um itinerário de consulta, ou seja, primeiro analisar a CF/88;
em seguida, as leis federais e por fim as leis estaduais:
Constitução Federal
•Verificar se a ação que se pretende propor não se trata de matéria cuja
competência para sua apreciação é de algum Tribunal Superior ou se, por
exemplo, é da justiça Especial.
Leis Federais
•A utilização do Código de Processo Civil pode se apresentar como suficiente,
salvo assuntos específicos e disciplinados por lei específica. Apuração do Foro
Competente.
Lei Estadual

● Se assim for necessário. Apuração do juízo competente.
O professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves apresenta 06 regras criadas pelo ilustre Dr. Nelson Nery Junior, processualista
companheiro dos estudantes de processo civil. Vamos observar:
A ação pode ou não ser proposta perante a Justiça Brasileira?

Consultar as regras dos arts. 88 e 89 do CPC
Se positiva, é de competência Absoluta

Consultar as regras dos arts. 102 inciso I e 105 inciso I da CF/88
A competência é de alguma das Justiças Especiais

Consultar as regras dos arts. 114, 121 e 124 da CF/88
Se não se trata da Justiça Especial, trata-se de competência da Justiça comum Federal ou Estadual?

Consultar a regra do art. 109 da CF, se não preencher, critério residual,
Qual o Foro competente?

Consultar o CPC ou a lei Especial em questão
Qual o juizo competente?

Analisar as normas estaduais de organização judiciária

Competência m Razão do Valor e Da Matéria
- Competência em razão do valor
Apesar de ser um critério muito pouco utilizado atualmente, tem por finalidade limitar certas demandas em razão do valor dado
a causa.
Como exemplo, podemos citar a Lei 9.099/95 ao afirmar que sua competência está limitada a quantia de 40 salários mínimos:
Lei 9099/95 – Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
- Competência em razão da matéria
Surge de uma melhor atuação e adequação do direito ao caso concreto. Pela complexidade da matéria, ou ainda para prestar com
maior qualidade a tutela jurisdicional, se fez necessária a criação de varas especializadas, como é o caso de varas do trabalho, varas
criminais, varas da fazenda pública, entre outras

Didatismo e Conhecimento

53

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
Competência Funcional e Territorial
- Competência funcional
Como o próprio nome já nos sugere, leva em consideração a função exercida pelo juiz. Segundo CHIOVENDA, o critério funcional é extraído da natureza e das exigências especiais das funções exercidas pelo juiz no processo, isto é, tem ele preponderância
quando:
a) as diversas funções desenvolvidas no mesmo processo ou destinadas à atuação da mesma vontade da lei são atribuídas a juízes
ou órgãos jurisdicionais diversos;
b) uma causa é destinada ao órgão jurisdicional de determinado território, considerando-se, para tanto, o fato de assim tornar-se
mais fácil ou mais eficaz sua função.
CPC - Art. 93. Regem a competência dos tribunais as normas da Constituição da República e de organização judiciária.
A competência funcional dos juízes de primeiro grau é disciplinada neste Código.
A competência territorial
Leva em consideração o tipo da demanda, limitada territorialmente em função da divisão judiciária atualmente em vigência.
Disciplinada pelo CPC dos artigos 94 ao artigo100 (recomendamos consultar estes artigos para fixação do conteúdo que está sendo
explorado).
Para Chiovenda, o critério territorial leva em conta a distribuição da massa de demandas a órgãos jurisdicionais do mesmo tipo,
mas cada qual limitado territorialmente em função da divisão judiciária existente.
Modificações da Competência
Como não poderiam ser diferentes, as regras previstas para a modificação de competência permitem sua divisão em absolutas e
relativas e, assim como na determinação da competência, seja absoluta ou relativa, apenas a relativa permite sua modificação.
Ocorrerá a modificação da competência nas hipóteses em que a lei prevê que a competência é A, mas que por determinada situação essa competência passa a ser de B.
A competência, em razão do valor e do território, poderá ser modificada em razão da conexão ou continência. (tem por escopo
evitar que sejam proferidos julgamentos diferentes em ações que apresentem a mesma causa do pedido)
CPC - Art. 102. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência, observado o disposto nos artigos seguintes.
- Conexão
Por conexão entende-se a existência de duas ou mais ações com o objeto e causa de pedir comuns. Segundo Marcus Vinícius
Rios Gonçalves,
A conexão é um mecanismo processual que permite a reunião de duas ou mais ações em andamento, para que tenham um
julgamento conjunto. A principal razão é que não haja decisões conflitantes.
CPC - Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.
- Continência
Ocorrerá continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de pedir. O objeto de uma,
por ser mais extenso, abrange o das outras. Para Marcus Vinícius Rios Gonçalves,
A continência é a relação entre duas ou mais ações quando houver identidade de partes e de causa de pedir, sendo que o
objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.
CPC - Art. 104. Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto às partes e à causa de
pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras.
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Regras
- A conexão ou continência podem ser declaradas de ofício ou por requerimento das partes;
CPC - Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.
- Ações já em andamento (no mesmo território) que apresente a conexão ou continência será julgada pelo juiz prevento, aquele
que primeiro despachou.
CPC - Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.
Prevenção
Por prevenção entende-se como o fenômeno pelo qual, em razão da existência de vários juízes competentes para processar e
julgar um determinado fato será considerado competente aquele que em primeiro lugar tomar conhecimento da causa. Na prática,
considera-se prevento aquele juiz que em primeiro lugar promove a citação válida.
CPC - Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.
A competência em razão da matéria e da hierarquia são inderrogáveis por convenção das partes. No entanto, estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações.
O acordo só produzirá efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro
contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
CPC - Art. 111. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas
podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de
direitos e obrigações.
§ 1o O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio
jurídico.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
Conflito de Competência
Estamos diante de um conflito de competência quando dois ou mais juízos se apresentam como competentes (conflito positivo)
ou incompetentes (conflito negativo) para julgar uma determinada demanda;
Também ocorrerá o conflito quando divergem acerca da reunião ou separação de processos que possam conter elementos que
sejam comuns: tanto pela ocorrência da conexão, como pela continência.
Quem poderá suscitar o conflito?
CPC - Art. 116. O conflito pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz.
E se o Ministério Público não for parte?
CPC – Art. 116 [...] Parágrafo único. O Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência; mas terá
qualidade de parte naqueles que suscitar.
Pode o Réu suscitar o conflito se houver sido acolhida ou não a pretensão invocada na exceção de incompetência?
CPC - Art. 117. Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, ofereceu exceção de incompetência.
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Qual a competência para apreciar e julgar o conflito suscitado?
CPC - Art. 118. O conflito será suscitado ao presidente do tribunal
Exemplo: se o conflito ocorreu entre juízes de primeira instância, o conflito será julgado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça do estado.
Qual o procedimento?
CPC - Art. 119. Após a distribuição, o relator mandará ouvir os juízes em conflito, ou apenas o suscitado, se um deles for
suscitante; dentro do prazo assinado pelo relator, caberá ao juiz ou juízes prestar as informações.
Qual o conteúdo do julgamento?
CPC - Art. 122. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente.
Parágrafo único. Os autos do processo, em que se manifestou o conflito, serão remetidos ao juiz declarado competente.

13) PROCESSO DE EXECUÇÃO:
CITAÇÃO, PENHORA, ARRESTO,
AVALIAÇÃO, IMPUGNAÇÃO E
EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Citação, penhora e arresto
CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
Seção I
Da Penhora, da Avaliação e da Expropriação de Bens
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
Subseção I
Das Disposições Gerais
Art. 646. A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito do credor (art. 591).
Art. 647. A expropriação consiste:
I - na adjudicação em favor do exeqüente ou das pessoas indicadas no § 2o do art. 685-A desta Lei;
ii - na alienação por iniciativa particular;
iii - na alienação em hasta pública;
iV - no usufruto de bem móvel ou imóvel.
Art. 648. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
i - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou
que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
iii - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
iV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo;
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V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao
exercício de qualquer profissão;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a aquisição do próprio bem.
§ 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
§ 3o (VETADO).
Art. 650. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 651. Antes de adjudicados ou alienados os bens, pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou
consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios.
Subseção II
Da Citação do Devedor e da Indicação de Bens
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
Art. 652. O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.
§ 1o Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens
e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado.
§ 2o O credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados (art. 655).
§ 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exeqüente, determinar, a qualquer tempo, a intimação do executado
para indicar bens passíveis de penhora.
§ 4o A intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado pessoalmente.
§ 5o Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará detalhadamente as diligências realizadas,
caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.
Art. 652-A. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de advogado a serem pagos pelo executado (art.
20, § 4o).
Parágrafo único. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.
Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a
execução.
Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três vezes
em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocorrido.
Art. 654. Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias, contados da data em que foi intimado do arresto a que se refere o
parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação por edital do devedor. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo
a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não-pagamento.
Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - veículos de via terrestre;
III - bens móveis em geral;
IV - bens imóveis;
V - navios e aeronaves;
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VI - ações e quotas de sociedades empresárias;
VII - percentual do faturamento de empresa devedora;
VIII - pedras e metais preciosos;
IX - títulos da dívida pública da União, Estados e Distrito Federal com cotação em mercado;
X - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
XI - outros direitos.
§ 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente,
sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora.
§ 2o Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do executado.
Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre
a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado
na execução.
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução.
§ 2o Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV
do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.
§ 3o Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, será nomeado depositário, com a atribuição de
submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao
exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.
§ 4o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exeqüente, requisitará à autoridade
supervisora do sistema bancário, nos termos do que estabelece o caput deste artigo, informações sobre a existência de ativos
tão-somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa a violação de
direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, de acordo com o disposto no art.
15-A da Lei no 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Art. 655-B. Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto
da alienação do bem.
Art. 656. A parte poderá requerer a substituição da penhora: .
I - se não obedecer à ordem legal;
II - se não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento;
III - se, havendo bens no foro da execução, outros houverem sido penhorados;
IV - se, havendo bens livres, a penhora houver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame;
V - se incidir sobre bens de baixa liquidez;
VI - se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou
VII - se o devedor não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações a que se referem os incisos I a IV do
parágrafo único do art. 668 desta Lei. .
§ 1o É dever do executado (art. 600), no prazo fixado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução,
exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que
dificulte ou embarace a realização da penhora (art. 14, parágrafo único).
§ 2o A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, mais 30% (trinta por cento).
§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge.
Art. 657. Ouvida em 3 (três) dias a parte contrária, se os bens inicialmente penhorados (art. 652) forem substituídos por
outros, lavrar-se-á o respectivo termo.
Parágrafo único. O juiz decidirá de plano quaisquer questões suscitadas.
Art. 658. Se o devedor não tiver bens no foro da causa, far-se-á a execução por carta, penhorando-se, avaliando-se e
alienando-se os bens no foro da situação (art. 747).
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Subseção III
Da Penhora e do Depósito
Art. 659. A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios.
§ 1o Efetuar-se-á a penhora onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros.
§ 2o Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido
pelo pagamento das custas da execução.
§ 3o No caso do parágrafo anterior e bem assim quando não encontrar quaisquer bens penhoráveis, o oficial descreverá
na certidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor.
§ 4o A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo
da imediata intimação do executado (art. 652, § 4o), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, a
respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de
mandado judicial.
§ 5o Nos casos do § 4o, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independentemente
de onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de
seu advogado, e por este ato constituído depositário.
§ 6o Obedecidas as normas de segurança que forem instituídas, sob critérios uniformes, pelos Tribunais, a penhora de
numerário e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meios eletrônicos.
Art. 660. Se o devedor fechar as portas da casa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato
ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento.
Art. 661. Deferido o pedido mencionado no artigo antecedente, dois oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando portas, móveis e gavetas, onde presumirem que se achem os bens, e lavrando de tudo auto circunstanciado, que será
assinado por duas testemunhas, presentes à diligência.
Art. 662. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos
bens e na prisão de quem resistir à ordem.
Art. 663. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto de resistência, entregando uma via ao escrivão do processo
para ser junta aos autos e a outra à autoridade policial, a quem entregarão o preso.
Parágrafo único. Do auto de resistência constará o rol de testemunhas, com a sua qualificação.
Art. 664. Considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia.
Parágrafo único. Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á para cada qual um auto.
Art. 665. O auto de penhora conterá:
I - a indicação do dia, mês, ano e lugar em que foi feita;
II - os nomes do credor e do devedor;
III - a descrição dos bens penhorados, com os seus característicos;
IV - a nomeação do depositário dos bens.
Art. 666. Os bens penhorados serão preferencialmente depositados:
I - no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, ou em um banco, de que o Estado-Membro da União possua mais
de metade do capital social integralizado; ou, em falta de tais estabelecimentos de crédito, ou agências suas no lugar, em qualquer estabelecimento de crédito, designado pelo juiz, as quantias em dinheiro, as pedras e os metais preciosos, bem como os
papéis de crédito;
II - em poder do depositário judicial, os móveis e os imóveis urbanos;
III - em mãos de depositário particular, os demais bens. .
§ 1o Com a expressa anuência do exeqüente ou nos casos de difícil remoção, os bens poderão ser depositados em poder do
executado.
§ 2o As jóias, pedras e objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.
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§ 3o A prisão de depositário judicial infiel será decretada no próprio processo, independentemente de ação de depósito.
Art. 667. Não se procede à segunda penhora, salvo se:
I - a primeira for anulada;
II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do credor;
III - o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arrestados ou onerados.
Art. 668. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para
ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620).
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, ao executado incumbe:
I - quanto aos bens imóveis, indicar as respectivas matrículas e registros, situá-los e mencionar as divisas e confrontações;
II - quanto aos móveis, particularizar o estado e o lugar em que se encontram;
III - quanto aos semoventes, especificá-los, indicando o número de cabeças e o imóvel em que se encontram;
IV - quanto aos créditos, identificar o devedor e qualificá-lo, descrevendo a origem da dívida, o título que a representa e
a data do vencimento; e
V - atribuir valor aos bens indicados à penhora.
Art. 669. (Revogado pela Lei nº 11.382, de 2006)
Art. 670. O juiz autorizará a alienação antecipada dos bens penhorados quando:
I - sujeitos a deterioração ou depreciação;
II - houver manifesta vantagem.
Parágrafo único. Quando uma das partes requerer a alienação antecipada dos bens penhorados, o juiz ouvirá sempre a
outra antes de decidir.
Subseção IV
Da Penhora de Créditos e de Outros Direitos Patrimoniais
Art. 671. Quando a penhora recair em crédito do devedor, o oficial de justiça o penhorará. Enquanto não ocorrer a hipótese prevista no artigo seguinte, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:
I - ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor;
II - ao credor do terceiro para que não pratique ato de disposição do crédito.
Art. 672. A penhora de crédito, representada por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos,
far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não em poder do devedor.
§ 1o Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será havido como depositário da importância.
§ 2o O terceiro só se exonerará da obrigação, depositando em juízo a importância da dívida.
§ 3o Se o terceiro negar o débito em conluio com o devedor, a quitação, que este Ihe der, considerar-se-á em fraude de
execução.
§ 4o A requerimento do credor, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do devedor
e do terceiro, a fim de Ihes tomar os depoimentos.
Art. 673. Feita a penhora em direito e ação do devedor, e não tendo este oferecido embargos, ou sendo estes rejeitados, o
credor fica sub-rogado nos direitos do devedor até a concorrência do seu crédito.
§ 1o O credor pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará a
sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contados da realização da penhora.
§ 2o A sub-rogação não impede ao sub-rogado, se não receber o crédito do devedor, de prosseguir na execução, nos mesmos
autos, penhorando outros bens do devedor.
Art. 674. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e
na ação que Ihe corresponder, a fim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor.
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Art. 675. Quando a penhora recair sobre dívidas de dinheiro a juros, de direito a rendas, ou de prestações periódicas,
o credor poderá levantar os juros, os rendimentos ou as prestações à medida que forem sendo depositadas, abatendo-se do
crédito as importâncias recebidas, conforme as regras da imputação em pagamento.
Art. 676. Recaindo a penhora sobre direito, que tenha por objeto prestação ou restituição de coisa determinada, o devedor
será intimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a execução.
Subseção V
Da Penhora, do Depósito e da Administração de Empresa e de Outros Estabelecimentos
Art. 677. Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifício em construção, o juiz nomeará um depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias a forma
de administração.
§ 1o Ouvidas as partes, o juiz decidirá.
§ 2o É lícito, porém, às partes ajustarem a forma de administração, escolhendo o depositário; caso em que o juiz homologará por despacho a indicação.
Art. 678. A penhora de empresa, que funcione mediante concessão ou autorização, far-se-á, conforme o valor do crédito,
sobre a renda, sobre determinados bens ou sobre todo o patrimônio, nomeando o juiz como depositário, de preferência, um
dos seus diretores.
Parágrafo único. Quando a penhora recair sobre a renda, ou sobre determinados bens, o depositário apresentará a forma
de administração e o esquema de pagamento observando-se, quanto ao mais, o disposto nos arts. 716 a 720; recaindo, porém,
sobre todo o patrimônio, prosseguirá a execução os seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação ou da adjudicação, o poder público, que houver outorgado a concessão.
Art. 679. A penhora sobre navio ou aeronave não obsta a que continue navegando ou operando até a alienação; mas o juiz,
ao conceder a autorização para navegar ou operar, não permitirá que saia do porto ou aeroporto antes que o devedor faça o
seguro usual contra riscos.
Avaliação
Subseção VI
Da Avaliação
Art. 680. A avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado
(art. 668, parágrafo único, inciso V); caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.
Art. 681. O laudo da avaliação integrará o auto de penhora ou, em caso de perícia (art. 680), será apresentado no prazo
fixado pelo juiz, devendo conter:
I - a descrição dos bens, com os seus característicos, e a indicação do estado em que se encontram;
II - o valor dos bens.
Parágrafo único. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, o avaliador, tendo em conta o crédito reclamado, o
avaliará em partes, sugerindo os possíveis desmembramentos.
Art. 682. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será
o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.
Art. 683. É admitida nova avaliação quando:
I - qualquer das partes argüir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;
II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou
III - houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 668, parágrafo único, inciso V).
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Art. 684. Não se procederá à avaliação se:
I - o exeqüente aceitar a estimativa feita pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V);
II - se tratar de títulos ou de mercadorias, que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação oficial;
III Art. 685. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros, que bastem à execução, se o valor dos penhorados
for consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e acessórios;
Il - ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos penhorados for inferior ao referido
crédito.
Parágrafo único. Uma vez cumpridas essas providências, o juiz dará início aos atos de expropriação de bens.
Embargos à execução
CAPÍTULO III
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
Art. 744. (Revogado pela Lei nº 11.382, de 2006)
Art. 745. Nos embargos, poderá o executado alegar: .
I - nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621);
V - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
§ 1o Nos embargos de retenção por benfeitorias, poderá o exeqüente requerer a compensação de seu valor com o dos
frutos ou danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear
perito, fixando-lhe breve prazo para entrega do laudo.
§ 2o O exeqüente poderá, a qualquer tempo, ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido
pelas benfeitorias ou resultante da compensação.
Art. 745-A. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por
cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar
o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.
§ 1o Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exeqüente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos;
caso indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito.
§ 2o O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos.
Art. 746. É lícito ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da adjudicação, alienação ou arrematação, oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou em causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à penhora,
aplicando-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.
§ 1o Oferecidos embargos, poderá o adquirente desistir da aquisição.
§ 2o No caso do § 1o deste artigo, o juiz deferirá de plano o requerimento, com a imediata liberação do depósito feito pelo
adquirente (art. 694, § 1o, inciso IV).
§ 3o Caso os embargos sejam declarados manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa ao embargante, não superior
a 20% (vinte por cento) do valor da execução, em favor de quem desistiu da aquisição.
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CAPÍTULO IV
DOS EMBARGOS NA EXECUÇÃO POR CARTA
(Renumerado do Capítulo V para o IV, pela Lei nº 11.382, de 2006)
Art. 747. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

14) BUSCA E APREENSÃO,
REMOÇÃO, REINTEGRAÇÃO NA
POSSE, IMISSÃO NA POSSE, PRISÃO
CIVIL, ALVARÁ DE SOLTURA, CONDUÇÃO
COERCITIVA DE TESTEMUNHA.

Busca e apreensão
Seção IV
Da Busca e Apreensão
Art. 839. O juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de coisas.
Art. 840. Na petição inicial exporá o requerente as razões justificativas da medida e da ciência de estar a pessoa ou a coisa
no lugar designado.
Art. 841. A justificação prévia far-se-á em segredo de justiça, se for indispensável. Provado quanto baste o alegado,
expedir-se-á o mandado que conterá:
I - a indicação da casa ou do lugar em que deve efetuar-se a diligência;
ii - a descrição da pessoa ou da coisa procurada e o destino a ihe dar;
III - a assinatura do juiz, de quem emanar a ordem.
Art. 842. O mandado será cumprido por dois oficiais de justiça, um dos quais o lerá ao morador, intimando-o a abrir as
portas.
§ 1o Não atendidos, os oficiais de justiça arrombarão as portas externas, bem como as internas e quaisquer móveis onde presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada.
§ 2o Os oficiais de justiça far-se-ão acompanhar de duas testemunhas.
§ 3o tratando-se de direito autoral ou direito conexo do artista, intérprete ou executante, produtores de fonogramas e
organismos de radiodifusão, o juiz designará, para acompanharem os oficiais de justiça, dois peritos aos quais incumbirá
confirmar a ocorrência da violação antes de ser efetivada a apreensão.
Art. 843. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de justiça auto circunstanciado, assinando-o com as testemunhas.
Reintegração de Posse
Seção II
Da Manutenção e da Reintegração de Posse
Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
i - a sua posse;
il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
iii - a data da turbação ou do esbulho;
iV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
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Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar
sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.
Art. 929. Julgada procedente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.
Art. 930. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias
subseqüentes, a citação do réu para contestar a ação.
Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia (art. 928), o prazo para contestar contar-se-á da intimação
do despacho que deferir ou não a medida liminar.
Art. 931. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento ordinário.
Imissão na posse
Conceito
Trata-se de ação cabível a adquirir a posse de algo que ainda não se desfrutou.
Ex: Determinado proprietário aluga sua residência para terceiro. No entanto, durante o prazo desse contrato de locação resolve
vender o imóvel para outra pessoa. Encerrado o contrato de aluguel, o novo proprietário não tem interesse na renovação de tal contrato e pede a saída dos inquilinos. Estes, por vontade própria decidem não desocupar o imóvel.
Nessa situação verifica-se que o novo proprietário apesar de ser o dono do bem, nunca usufruiu da posse do mesmo, que momentaneamente estava cedida aos seus inquilinos.
Para resolver a celeuma, pode o novo proprietário propor ação de imissão na posse, tendo em vista que é o legítimo proprietário
do imóvel e ainda não conseguiu exercer a posse sobre o mesmo.
Apesar de não constar no código de processo civil, filiamos a corrente de que esta ação continua a existir tendo em vista que não
se pode privar o interessado da existência de um instrumento processual através do qual ele possa pedir a manifestação do Estado
acerca de sua pretensão.
Prisão Civil
A súmula vinculante nº 31 editada pelo STF trouxe modificações no tocante a prisão civil. Antes desta súmula previa a Constituição Federal que:
Art. 5º LXVII — não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de
obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.
Ainda no mesmo artigo, no parágrafo 2º:
§ 2º — os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
O Brasil ratificou dois tratados internacionais que dispõe sobre à prisão civil. O primeiro deles, o Pacto de São José da Costa
Rica, no artigo 7º, parágrafo 7º, assevera que:
Art. 7 § 7º. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
O outro tratado internacional ratificado, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos dispõe em seu artigo 11:
Art. 11. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual.
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Portanto, a determinação constitucional cuja previsão autorizava a prisão civil do depositário infiel não estava de acordo com os
pactos internacionais ratificados pelo país, razão pelo qual o STF entendeu que o inciso LXVII do artigo 5º da Constituição Federal
deveria ser suprimido do texto. Sendo assim, somente ocorrerá a prisão civil do devedor de alimentos que deixar de arcar com suas
obrigações de alimentante.
Alvará de soltura
Trata-se de documento expedido pelo Juiz determinando a soltura daquele que estava preso ou detido.
RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 6.715
O Desembargador Isalino Lisbôa, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Dr. Lúcio Urbano da Silva Martins,
Secretário de Estado da Defesa e o Dr. Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Considerando a necessidade de agilizar e desburocratizar o cumprimento de Alvará de Soltura e desafogar o afluxo de réus presos
nos edifícios forenses das comarcas da Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo Horizonte,
Considerando que o serviço judiciário deve aparelhar-se para buscar a eficiência de sua atividade,
Considerando que se deve objetivar a segurança no cumprimento dos atos judiciais,
Resolvem:
Art. 1º- Para o mais rápido, eficaz e seguro cumprimento do Alvará de Soltura, nas comarcas da Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo Horizonte, as respectivas Secretarias de Juízo poderão expedir ofícios via fax, comunicando ao SETARIN/POLINTER, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a concessão de fiança, liberdade provisória, prisão domiciliar, ou revogação de
prisão preventiva, temporária, civil ou de outras modalidades.
Art. 2º- O Alvará de Soltura deverá conter:
I - a qualificação completa do beneficiado;
II - a data da prisão;
III - a natureza (em flagrante, preventiva, ou virtude de sentença condenatória);
IV - a natureza da infração;
V - a pena imposta, na hipótese de condenação;
VI - o motivo de soltura;
VII - a cláusula “se por al não estiver preso”;
VIII - o nome da vítima;
IX - o horário da expedição do mandado.
Art. 3º - Caberá ao SETARIN/POLINTER, ao receber o ofício judicial mencionado no artigo 1º:
3.1 - proceder, de imediato, à pesquisa junto ao SIP - Sistema de Informações Policiais, sobre a existência, ou não, de impedimentos para a liberação do preso;
3.1.1 - após a pesquisa e estando aparelhado, deverá o SETARIN/POLINTER agregar ao alvará a ser cumprido a fotografia digitalizada do beneficiário, disponibilizada junto á base de dados do SIPNEP.
3.2 - comunicar, através de declaração lançada no verso do ofício recebido, o estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso;
3.3 - encaminhar, via fax, imediatamente, resposta de tudo ao Juízo requisitante, e adotar o mesmo procedimento em relação à
unidade prisional onde se encontra custodiado o preso;
3.4 - os procedimentos previstos neste artigo, nos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis, após as 18:00 (dezoito horas),
serão executados pelas Delegacias de Plantão do Departamento de Investigações - DI;
Art. 4º - Obedecidos os procedimentos alinhados nos artigos anteriores, os Oficiais de Justiça Avaliadores de plantão deverão
cumprir o Alvará de Soltura, levando-o diretamente à Delegacia de Polícia ou Penitenciária, juntamente com os autos de fiança,
liberdade provisória ou prisão domiciliar, com observância das normas constantes do Provimento n.º 73/02, da Corregedoria-Geral
de Justiça.
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§1º - O Alvará de Soltura, nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, fiança e prisão domiciliar, somente poderá ser
cumprido por Oficial de Justiça Avaliador após a assinatura do respectivo auto, pelo réu preso.
§2º - A Autoridade Policial responsável pela custódia do preso, de posse do alvará judicial, somente libertará o custodiado mediante a exibição da declaração de inexistência de impedimento, expedida pelo SETARIN/POLINTER ou pela equipe de plantão do
Departamento de Investigações-DI.
§3º - O Delegado de Polícia e Diretor de Penitenciária deverão viabilizar os trabalhos do Oficial de Justiça Avaliador para o
cumprimento dos atos mencionados nesta Resolução Conjunta, de forma ágil, em local apropriado e seguro, devendo o réu estar
devidamente escoltado, sob pena de responsabilidade funcional e penal.
Art. 5.º- Fica assegurado ao Advogado ou familiares do preso o acompanhamento do Oficial de Justiça no cumprimento da ordem.
Art. 6º- Ocorrendo a transferência do preso de unidade prisional para outra, a Autoridade Policial responsável ou Diretor de Presídio ficará obrigado a comunicar o Juízo respectivo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, e proceder ao lançamento da movimentação do preso no INFOPRI (Sistema de Informações Prisionais) ou INFOPEN (Sistema de Informações Penitenciárias). Deverá a
Autoridade Policial noticiar a falta de comunicação ao Juízo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à Corregedoria-Geral de Polícia,
cujo órgão tomará as providências correcionais cabíveis.
Art. 7º- A Autoridade Policial ou Diretor de Penitenciária, quando da formalização do cumprimento de mandado de prisão e Alvará de Soltura, deverá enviar o respectivo mandado e alvará, via ofício, para a autoridade judicial competente, no prazo estabelecido
no art. 6º, desta Resolução Conjunta, bem como efetivar o lançamento dos dados no INFOPRI (Sistema de Informações Prisionais)
ou INFOPEN (Sistema de Informações Penitenciárias), sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 8º- Na comarca de Belo Horizonte os réus presos através da prisão civil deverão ser encaminhados para recolhimento no
CERESP/BH.
Parágrafo único: A Autoridade Policial competente poderá, em caso de necessidade, transferir o custodiado para outra unidade
prisional, obrigatoriamente comunicando ao Juízo respectivo e lançado a movimentação no INFOPRI (Sistema de Informações Prisionais), com fiel observância do prazo estabelecido no artigo 6º, desta Resolução Conjunta.
Art. 9º- No caso de revogação de prisão decretada anteriormente, o respectivo Juízo poderá expedir contra-mandado de prisão,
que deverá ser encaminhado ao SETARIN/POLINTER, para inclusão no sistema de dados INFOPRI (Sistema de Informações Prisionais).
Parágrafo único: O contra-mandado de prisão valerá como salvo conduto para todos os efeitos legais.
Art. 10 - O Alvará de Soltura deverá ser entregue na Central de Mandados até às 17:30 horas. O alvará expedido após esse horário
será encaminhado no dia imediato para o devido cumprimento, ressalvado-se casos urgentes que deverão ser encaminhados ao Juiz
de plantão, que decidirá a urgência sobre o cumprimento em qualquer horário.
Art. 11 - Fica revogada a Portaria nº 001/2002.
Art. 12 - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 11 de novembro de 2003.
(a) Isalino Lisbôa
Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
(a) Lúcio Urbano da Silva Martins
Secretário de Estado de Minas Gerais
(a) Otto Teixeira Filho
Chefe da Polícia Civil
Condução coercitiva de testemunha.
CPC - Art. 412. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando do mandado dia, hora e local, bem como
os nomes das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de comparecer, sem motivo justificado, será conduzida,
respondendo pelas despesas do adiamento.
Trata-se da possibilidade de testemunha fundamental ao desate do processo ser conduzida coercitivamente a prestar seu depoimento em razão de não ter feito de maneira espontânea.
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15) A COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA
ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA.

LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito federal.
§ 1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da
Fazenda Pública.
§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e
multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a
liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4º - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
ii - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
iii - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
iV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal
e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
Vi - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico
ou eletrônico.
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
§ 9º - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de
26 de agosto de 1960.
Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Art. 4º - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
i - o devedor;
II - o fiador;
iii - o espólio;
iV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado; e
VI - os sucessores a qualquer título.
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§ 1º - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de
falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, pelo valor desses bens.
§ 2º - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na
legislação tributária, civil e comercial.
§ 3º - Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do
devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor
forem insuficientes à satisfação da dívida.
§ 4º - Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código
Tributário Nacional.
Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro
Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.
Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:
I - o Juiz a quem é dirigida;
II - o pedido; e
III - o requerimento para a citação.
§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.
§ 2º - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo
eletrônico.
§ 3º - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.
§ 4º - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.
Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;
II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;
III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o
disposto no artigo 14; e
V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.
       
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será
feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e
o endereço da sede do Juízo.
§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
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§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo
cônjuge.
§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.
§ 3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.
§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros
de mora.
§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.
Art. 10 - Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em
qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.
§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.
§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre
que esta o requerer, em qualquer fase do processo.
Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato
de juntada do termo ou do auto de penhora.
§ 1º - Nas Comarcas do interior dos Estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora,
pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos I e II, para a citação.
§ 2º - Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação.
§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.
Art. 13 - 0 termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar.
§ 1º - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a
outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados.
§ 2º - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze)
dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.
§ 3º - Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação.
       
Art. 14 - 0 Oficial de Justiça entregará contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou arresto, com a ordem de registro de que trata o artigo 7º, inciso IV:
I - no Ofício próprio, se o bem for imóvel ou a ele equiparado;
II - na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo;
III - na Junta Comercial, na Bolsa de Valores, e na sociedade comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária,
cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo.
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária; e
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.
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Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
III - da intimação da penhora.
§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.
§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.
§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos,
serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.
Art. 17 - Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a Fazenda, para impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento.
Parágrafo Único - Não se realizará audiência, se os embargos versarem sobre matéria de direito, ou, sendo de direito e de
fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 18 - Caso não sejam oferecidos os embargos, a Fazenda Pública manifestar-se-á sobre a garantia da execução.
Art. 19 - Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro,
será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I - remir o bem, se a garantia for real; ou
II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Divida Ativa pelos quais
se obrigou se a garantia for fidejussória.
Art. 20 - Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo
deprecante, para instrução e julgamento.
Parágrafo Único - Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado,
caber-lhe -á unicamente o julgamento dessa matéria.
Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução,
nos termos previstos no artigo 9º, inciso I.
Art. 22 - A arrematação será precedida de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo,
uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário, no órgão oficial.
§ 1º - O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta), nem inferior a 10 (dez) dias.
§ 2º - O representante judicial da Fazenda Pública, será intimado, pessoalmente, da realização do leilão, com a antecedência
prevista no parágrafo anterior.
Art. 23 - A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz.
§ 1º - A Fazenda Pública e o executado poderão requerer que os bens sejam leiloados englobadamente ou em lotes que indicarem.
§ 2º - Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital.
       
Art. 24 - A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados:
I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos;
II - findo o leilão:
a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública,
a adjudicação somente será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exeqüente, à ordem do Juízo, no prazo de
30 (trinta) dias.
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa
ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
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Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
       
Art. 27 - As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto os de diferentes
processos.
Parágrafo Único - As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo Juízo e ao número da correspondente inscrição de Dívida Ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados, suficientes para a sua identificação.
Art. 28 - 0 Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a
reunião de processos contra o mesmo devedor.
Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.
Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em
falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte
ordem:
I - União e suas autarquias;
II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;
III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.
       
Art. 30 - Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Divida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito
passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade,
seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis.
Art. 31 - Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma
alienação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública.
Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:
I - na Caixa Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de dezembro de 1979, quando relacionados
com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias;
II - na Caixa Econômica ou no banco oficial da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando
relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.
§ 1º - Os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos
tributários federais.
§ 2º - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue
à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.
       
Art. 33 - O Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para fins de averbação no Registro
da Dívida Ativa, a decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou parcialmente.
       
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de
mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.
§ 2º - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante
o mesmo Juízo, em petição fundamentada.
§ 3º - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará
ou reformará a sentença.
Art. 35 - Nos processos regulados por esta Lei, poderá ser dispensada a audiência de revisor, no julgamento das apelações.
Art. 36 - Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da Dívida Ativa respectiva, em Juízo ou fora
dele, e aprovar, inclusive, os modelos de documentos de arrecadação.
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Art. 37 - O Auxiliar de Justiça que, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, prejudicar a execução, será responsabilizado,
civil, penal e administrativamente.
Parágrafo Único - O Oficial de Justiça deverá efetuar, em 10 (dez) dias, as diligências que lhe forem ordenadas, salvo
motivo de força maior devidamente justificado perante o Juízo.
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo
as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e
demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu
interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os
quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz
ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da
execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda
pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de
2004)
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais
cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta
contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que
forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.
Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá
o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário
termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.
ção.

Art. 42 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicaBrasília, 22 de setembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.

16) CENTRAIS DE MANDADOS:
ATRIBUIÇÕES.

Provimento 161 – TJMG
CAPÍTULO X
DA CENTRAL DE MANDADOS
Art. 105. As atribuições da Central de Mandados, instituída na Comarca de Belo Horizonte, serão cumpridas, nas Comarcas do interior, pela contadoria-tesouraria ou por servidores designados pela Direção do foro.
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Art. 106. São atribuições das Centrais de Mandados:
I - receber os mandados, assinando o protocolo da Secretaria de Juízo;
II - entregar aos Oficiais de Justiça, mediante carga, os mandados distribuídos;
III - receber os mandados devolvidos pelos Oficiais de Justiça, entregando-os à respectiva Secretaria de Juízo até a data
designada para os atos processuais a que se refiram, observando os prazos especificados para o cumprimento dos respectivos
mandados;
IV - fiscalizar o cumprimento dos mandados pelos Oficiais de Justiça, comunicando, imediatamente, à Direção do Foro,
qualquer irregularidade no desempenho funcional dos mesmos, para as providências cabíveis;
V - designar outro Oficial de Justiça para o cumprimento de mandados quando o primeiro para o qual houver ocorrido a
distribuição estiver impossibilitado de cumpri-lo, obedecida a conveniência do serviço e a necessária urgência; e
VI - verificar, antes de devolver os mandados à Secretaria de Juízo, se foram devidamente cumpridos nos termos da
determinação judicial, restituindo-os, em caso contrário, aos Oficiais de Justiça para cumprimento no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas.
Parágrafo único. São atribuições do servidor responsável pela Central de Mandados:
I - acompanhar as atividades da Central de Mandados, em sintonia com a Direção do Foro, sugerindo alternativas para
melhoria dos serviços;
II - dirigir os serviços a cargo dos Oficiais de Justiça e demais servidores afetos à Central de Mandados, inclusive:
a) supervisionar a organização da escala de férias;
b) sugerir instauração de expediente administrativo para averiguar incapacidade física ou moral de servidor; e
c) sugerir ao Diretor do Foro a suspensão da marcação do período de férias de servidor que se encontrar, injustificadamente, em atraso ou com acúmulo de serviço, até sua regularização.
Art. 107. Os Oficiais de Justiça serão designados para servirem nas diversas regiões, conforme escala elaborada pela
Central de Mandados, submetendo-se disciplinarmente à Direção do Foro.
§ 1º A escala de lotação a que se refere o caput deste artigo poderá sofrer alterações mediante prévia divulgação das vagas
existentes por região, para conhecimento de possíveis interessados, através de edital a ser afixado na Central de Mandados,
observados os seguintes critérios:
I - a publicação do edital do processo classificatório para o preenchimento das vagas por região será feita sempre no mês
de agosto, após levantamento daquelas existentes em 30 de junho do ano de sua realização;
II - o levantamento do número de vagas existentes por região, que constará do edital do processo classificatório, será feito
anualmente pela Central de Mandados;
III - a vaga preenchida pelo Oficial de Justiça designado pelo superior imediato até o dia 31 de dezembro constará do
levantamento anual a que se refere o inciso II;
IV - ao servidor que se afastar, temporariamente, por motivo de licença de qualquer natureza, cessão ou requisição por
outro Órgão, fica assegurada a vaga por ele preenchida mediante processo classificatório; e
V - a seu critério, o Diretor do Foro poderá alterar, para mais ou para menos, o número de vagas por região, de acordo
com a necessidade do serviço, devidamente comprovada pela Central de Mandados.
§ 2º São condições gerais para concorrer ao preenchimento das vagas por região:
I - não ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento, nos 2 (dois) anos anteriores à data
da publicação do edital do processo classificatório;
II - ter obtido média de 70% (setenta por cento) do total de pontos nas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho; e
III - ter cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos na região para a qual tenha participado do último processo classificatório.
§ 3º Atendidos os requisitos do § 2º, será obedecida a seguinte ordem de preferência:
I - maior tempo de lotação na Central de Mandados;
II - maior tempo de serviço no cargo;
III - residir na região em que existir a vaga; e
IV desempate em favor do servidor mais idoso.
§ 4º A juízo do Diretor do Foro, poderá haver permuta entre regiões, mediante requerimento dos Oficiais de Justiça interessados,
instruído com a manifestação do responsável pela Central de Mandados em que estiverem lotados, observada a conveniência do
serviço.
Art. 108. Elaborada e aprovada a escala de férias dos Oficiais de Justiça, as Centrais de Mandados retirarão seus nomes
do sistema de distribuição, com antecedência de 10 (dez) dias da data do início das férias, voltando a incluí-los 3 (três) dias
antes do seu término.
Parágrafo único. Os Oficiais de Justiça, em substituições eventuais ou de férias, deverão cumprir todos os mandados que
lhes forem entregues naquele período.
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17) BEM DE FAMÍLIA

SUBTÍTULO IV
Do Bem de Família
Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu
patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da
instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.
Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo a eficácia
do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada.
Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação
do imóvel e no sustento da família.
Art. 1.713. Os valores mobiliários, destinados aos fins previstos no artigo antecedente, não poderão exceder o valor do
prédio instituído em bem de família, à época de sua instituição.
§ 1o Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família.
§ 2o se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição como bem de família deverá constar dos respectivos livros de
registro.
§ 3o O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada a instituição financeira,
bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito.
Art. 1.714. O bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no
Registro de imóveis.
Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de
tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.
parágrafo único. no caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio,
como bem de família, ou em títulos da dívida pública, para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra
solução, a critério do juiz.
Art. 1.716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges, ou, na falta destes, até que
os filhos completem a maioridade.
Art. 1.717. O prédio e os valores mobiliários, constituídos como bem da família, não podem ter destino diverso do previsto no art. 1.712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério
público.
Art. 1.718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora, a que se refere o § 3o do art. 1.713, não atingirá
os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de
falência, ao disposto sobre pedido de restituição.
Art. 1.719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá
o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a sub-rogação dos bens que o constituem em outros, ouvidos
o instituidor e o ministério público.
Art. 1.720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os
cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência.
Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e,
do contrário, a seu tutor.
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Art. 1.721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família.
Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção
do bem de família, se for o único bem do casal.
Art. 1.722. Extingue-se, igualmente, o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde
que não sujeitos a curatela.
O bem de família pode ser classificado em duas espécies voluntário e legal.
O bem de família voluntário é o instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante formalização do registro
de imóveis, deflagrando dois efeitos fundamentais: impenhorabilidade limitada (significa que o imóvel torna-se isento de dívidas
futuras, salvo obrigações tributárias referentes ao bem e despesas condominiais - art. 1.715) e inalienabilidade relativa (uma vez inscrito como bem de família voluntário, ele só poderá ser alienado com a autorização dos interessados, cabendo ao Ministério Público
intervir quando houver participação de incapaz - art. 1.717).
Para evitar fraudes, ficou limitado o valor do bem de família voluntário ao teto de 1/3 do patrimônio liquido de seus instituidores.
Com relação ao bem de família legal , regulado pela Lei 8.009/90, diz respeito à impenhorabilidade legal do bem de família, independentemente de inscrição voluntária em cartório, e que convive com o bem de família voluntário. Assim, se há duas casas, a proteção
se dá na de menor valor, contudo, será protegida a de maior valor se os proprietários a inscreverem como bem de família voluntário.
Ressalte-se que, esse bem de família não tem teto de valor.
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa,
desde que quitados.
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de
outra natureza , salvo se movido:
I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias;
II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos
créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;
III - pelo credor de pensão alimentícia;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;
VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento,
indenização ou perdimento de bens.
VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (grifos nossos)
Em outubro de 2008, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 364 para estender o conceito de impenhorabilidade de bem
de família ao imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Afinal, a regra da impenhorabilidade do bem de família
deve ser sempre pautada pela finalidade que a norteia, ou seja, a manutenção da garantia de moradia, de subsistência e de respeito
ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Desta forma, se o imóvel pertencente as pessoas solteiras, separadas ou
viúvas tem por fim o exercício desse direito, conclui-se que à eles se aplica o conceito de bem de família.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado jurisprudência que pacifica o entendimento sobre situações não previstas expressamente na lei, mas que são constantes na vida dos brasileiros. Imóvel habitado por irmão do dono ou por pessoa separada,
único imóvel alugado, penhorabilidade dos móveis dentro do imóvel impenhorável... Seja qual for a hipótese, o Tribunal da Cidadania aplica a lei tendo em vista os fins sociais a que ela se destina.
Sob esse enfoque, a lei do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo.
O entendimento levou o STJ a garantir o benefício da impenhorabilidade legal a pequenos empreendimentos nitidamente familiares,
cujos sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia.
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18) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: NORMAS
DE PROCESSO.

DECRETO-LEI Nº 911, DE 1º DE OUTUBRO DE 1969.
Altera a redação do art. 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sôbre alienação fiduciária e dá outras providências.
OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA MILITAR , usando das atribuições que lhes confere o artigo 1º do Ato Institucional nº 12, de 31 de agôsto de 1969, combinado com o § 1º do arti go 2º do
Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,
DecRetAm:
Art 1º O artigo 66, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário
com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.
§ 1º A alienação fiduciária sòmente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor,
será obrigatòriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena
de não valer contra terceiros, e conterá, além de outros dados, os seguintes:
a) o total da divida ou sua estimativa;
b) o local e a data do pagamento;
c) a taxa de juros, os comissões cuja cobrança fôr permitida e, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção
monetária, com indicação dos índices aplicáveis;
d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação.
§ 2º Se, na data do instrumento de alienação fiduciária, o devedor ainda não fôr proprietário da coisa objeto do contrato, o
domínio fiduciário desta se transferirá ao credor no momento da aquisição da propriedade pelo devedor, independentemente
de qualquer formalidade posterior.
§ 3º Se a coisa alienada em garantia não se identifica por números, marcas e sinais indicados no instrumento de alienação fiduciária, cabe ao proprietário fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identidade dos bens do seu domínio que se encontram em
poder do devedor.
§ 4º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço
da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado,
se houver.
§ 5º Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo
anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.
§ 6º É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não fôr paga no
seu vencimento.
§ 7º Aplica-se à alienação fiduciária em garantia o disposto nos artigos 758, 762, 763 e 802 do Código Civil, no que couber.
§ 8º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciàriamente em garantia, ficará sujeito à pena
prevista no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal.
§ 9º Não se aplica à alienação fiduciária o disposto no artigo 1279 do Código Civil.
§ 10. A alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatóros, constar do certificado de Registro,
a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito.”
Art 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia
ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo
aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se
houver.
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§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção
monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida
por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter
havido pagamento a maior e desejar restituição.
§ 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.
§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao
pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado,
devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.
§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.
§ 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior.
Art. 4 º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo
II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil.
Art 5º Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se fôr o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do
autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução.
Parágrafo único. Não se aplica à alienação fiduciária o disposto nos incisos VI e VIII do Art. 649 do Código de Processo
Civil.
Art 6º O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária.
Art 7º Na falência do devedor alienante, fica assegurado ao credor ou proprietário fiduciário o direito de pedir, na forma
prevista na lei, a restituição do bem alienado fiduciàriamente.
Parágrafo único. Efetivada a restituição o proprietário fiduciário agirá na forma prevista neste Decreto-lei.
Art 8º O Conselho Nacional de Trânsito, no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência do presente Decreto lei, expedirá normas regulamentares relativas à alienação fiduciária de veículos automotores.
Art. 8o-A. O procedimento judicial disposto neste Decreto-Lei aplica-se exclusivamente às hipóteses da Seção XIV da Lei
n 4.728, de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido constituído para fins de garantia de
débito fiscal ou previdenciário. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
o

Art 9º O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde logo, aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário.
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Brasília, 1 de outubro de 1969; 148º Independência e 81º da República.

19) PROCEDIMENTOS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: DOS
ATOS PROCESSUAIS. DO PEDIDO.
DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. DA
REVELIA. DA CONCILIAÇÃO E DO JUÍZO
ARBITRAL. DA INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. DA RESPOSTA DO
RÉU. DAS PROVAS. DA SENTENÇA.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. DA
EXECUÇÃO. DAS DESPESAS.

LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12. os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas
de organização judiciária.
Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.
§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação.
§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em
julgado da decisão.
§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem.
seção v
Do pedido
Art. 14. o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à secretaria do Juizado.
§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:
I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;
ii - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;
iii - o objeto e seu valor.
§ 2º É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.
§ 3º O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários
impressos.
Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3º desta Lei poderão ser alternativos ou cumulados; nesta última hipótese, desde
que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo.
Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a secretaria do Juizado designará a sessão
de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.
Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o
registro prévio de pedido e a citação.
parágrafo único. havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados
na mesma sentença.
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Seção VI
Das Citações e Intimações
Art. 18. A citação far-se-á:
I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;
II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;
III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
§ 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano.
§ 2º Não se fará citação por edital.
§ 3º O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação.
Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.
§ 1º Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo cientes as partes.
§ 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.
Seção VII
Da Revelia
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
Seção VIII
Da Conciliação e do Juízo Arbitral
Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei.
Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado, mediante sentença
com eficácia de título executivo.
Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá sentença.
Lei.

Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta

§ 1º O juízo arbitral considerar-se-á instaurado, independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas
partes. Se este não estiver presente, o Juiz convocá-lo-á e designará, de imediato, a data para a audiência de instrução.
§ 2º O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos.
Art. 25. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do Juiz, na forma dos arts. 5º e 6º desta Lei, podendo
decidir por eqüidade.
Art. 26. Ao término da instrução, ou nos cinco dias subseqüentes, o árbitro apresentará o laudo ao Juiz togado para homologação por sentença irrecorrível.
Seção IX
Da Instrução e Julgamento
Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que
não resulte prejuízo para a defesa.
Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos quinze dias subseqüentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.
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Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.
Art. 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As
demais questões serão decididas na sentença.
Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência.
Seção X
Da Resposta do Réu
Art. 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda matéria de defesa, exceto argüição de suspeição ou impedimento do Juiz, que se processará na forma da legislação em vigor.
Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art.
3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova
data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes.
Seção XI
Das Provas
Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.
Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.
§ 1º O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo cinco dias antes da audiência de
instrução e julgamento.
§ 2º Não comparecendo a testemunha intimada, o Juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do
concurso da força pública.
Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.
Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.
Art. 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos.
Art. 37. A instrução poderá ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisão de Juiz togado.
Seção XII
Da Sentença
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em
audiência, dispensado o relatório.
Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.
Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei.
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Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que
poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios
indispensáveis.
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.
       
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual
constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
§ 2º Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.
Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável
para a parte.
Art. 44. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o § 3º do art. 13 desta Lei,
correndo por conta do requerente as despesas respectivas.
Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá
de acórdão.
Art. 47. (VETADO)
Seção XIII
Dos Embargos de Declaração
Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou
dúvida.
Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso.
Seção XIV
Da Extinção do Processo Sem Julgamento do Mérito
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;
II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;
III - quando for reconhecida a incompetência territorial;
IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;
V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;
VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato.
§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.
§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo
Juiz, do pagamento das custas.
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Seção XV
Da Execução

       
Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de
Processo Civil, com as seguintes alterações:
I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice
equivalente;
II - os cálculos de conversão de índices, de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuados por servidor judicial;
III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação,
o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V);
IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;
V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará
multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o
Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando
evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;
VI - na obrigação de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária;
VII - na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da
alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior
ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, nos casos de alienação
de bem móvel, ou hipotecado o imóvel;
VIII - é dispensada a publicação de editais em jornais, quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor;
IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:
a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;
b) manifesto excesso de execução;
c) erro de cálculo;
d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.
Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no
Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.
§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos
(art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.
§ 2º Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação
judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em
pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.
§ 3º Não apresentados os embargos em audiência, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao Juiz a
adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior.
§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
Seção XVI
Das Despesas
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou
despesas.
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
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Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos
de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:
I - reconhecida a litigância de má-fé;
II - improcedentes os embargos do devedor;
III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor.
Seção XVII
Disposições Finais
       
Art. 56. Instituído o Juizado Especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária.
Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial.
Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por instrumento escrito, referendado
pelo órgão competente do Ministério Público.
Art. 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos arts. 22 e 23 a causas não
abrangidas por esta Lei.
Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.
QUESTÕES PARA VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM
As questões abaixo foram aplicadas na prova para provimento do cargo de oficial de justiça (oficial avaliador) TJ/MG
edital 01/2005 organizada pela EJEF – Escola Desembargador Edésio Fernandes.
Obs.: os números das questões foram mantidos conforme a prova.
Questão 39 A Lei no 9.099/95 estabelece competência aos Juizados Especiais Cíveis para promover a execução dos seus
julgados, bem como dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 salários mínimos. Considerando essa informação,
analise estas afirmativas sobre a matéria:
I. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá
ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação.
II. Na execução da sentença, é dispensada a publicação de editais em jornais quando se tratar de alienação de bens móveis.
III. Na execução de título executivo extrajudicial, efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência
de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente.
IV. Na execução de título executivo extrajudicial, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo
será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
C) apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
D) apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Questão 41 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que é(são) absolutamente impenhorável(veis), sem quaisquer ressalvas,
A) as imagens e os objetos do culto religioso.
B) o anel nupcial e os retratos de família.
C) o seguro de vida.
D) os equipamentos dos militares.
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Questão 43 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que o procedimento
sumário será observado nas causas, qualquer que seja o valor, relativas
A) à cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio.
B) ao arrendamento rural e à parceria agrícola.
C) ao estado e à capacidade das pessoas.
D) ao ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre.
Questão 45 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que a citação válida
A) constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição, ainda quando ordenada por Juiz incompetente.
B) induz litispendência e faz litigiosa a coisa.
C) interrompe a prescrição, que retroagirá à data do despacho que a ordenou.
D) torna prevento o Juízo.
Questão 46 Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o Escrivão a autuará. Considerando-se o que determina o
Código de Processo Civil (art. 166), é INCORRETO afirmar que, nesse caso, o Escrivão deverá mencionar
A) a natureza do feito.
B) o Juízo.
C) os documentos que a acompanham.
D) os nomes das partes e a data do início do processo.
Questão 47 Analise estas afirmativas referentes à distribuição, levando em consideração as disposições relativas à matéria
contidas no Código de Processo Civil, e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
( ) Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um Juiz ou mais de um Escrivão.
( ) Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo havido desistência, o pedido for reiterado,
mesmo que em litisconsórcio com outros autores.
( ) Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 dias, não for preparado no Cartório em que deu entrada.
( ) A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte ou por seu procurador.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (F)
B) (V) (F) (F) (V)
C) (V) (F) (V) (V)
D) (V) (V) (V) (V)
Questão 48 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil sobre esta matéria, é INCORRETO afirmar que
A) a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor.
B) o Juiz proferirá as decisões no prazo de 15 dias.
C) o Juiz proferirá os despachos de expediente no prazo de dois dias.
D) reduzir ou prorrogar os prazos peremptórios é defeso às partes, ainda que todas estejam de acordo.
Questão 50 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil sobre esta matéria, é CORRETO afirmar que
A) a citação da mulher, caso ela não seja encontrada, pode ser efetivada na pessoa do marido, desde que comprovado o casamento.
B) a citação pode ser feita por Oficial de Justiça inclusive por carta precatória, pelo correio e por edital.
C) o Escrivão, após a citação realizada por hora certa, enviará uma carta ao autor, dando-lhe ciência do ocorrido.
D) o Oficial de Justiça deverá apresentar o mandado ao citar o réu, embora seja facultativo entregar-lhe a contrafé.
Questão 51 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que, entre as funções
do Oficial de Justiça, se inclui
A) devolver o mandado cumprido no prazo de 10 dias, contados da ultimação do cumprimento.
B) executar as ordens do Juiz a que estiver subordinado.
C) fazer, pessoalmente, citações, prisões, arrestos, penhoras e demais diligências próprias do ofício.
D) realizar a diligência, sempre que possível, na presença de duas testemunhas.
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Questão 52 É CORRETO afirmar que a citação por carta rogatória ocorrerá quando
A) a citação por carta precatória não lograr êxito.
B) o réu encontrar-se no estrangeiro, com endereço certo.
C) o réu encontrar-se no estrangeiro, mas em local incerto e não sabido.
D) o réu estiver assistindo a um culto religioso.
Questão 53 Considerando-se o que determina a lei, é CORRETO afirmar que o termo de conclusão será aposto aos autos
sempre que
A) estes forem encaminhados ao Promotor de Justiça.
B) o Escrivão ou Chefe de Secretaria os encaminhar à parte, para que o advogado se manifeste.
C) o processo for encaminhado ao Juiz, para tomada de alguma deliberação.
D) o processo for remetido à Instância Superior, para julgamento.
25
Questão 54 Considerando-se o que determina o Código de Processo Civil, é INCORRETO afirmar que o mandado a ser
cumprido pelo Oficial de Justiça deverá conter
A) o dia, a hora e o lugar do comparecimento.
B) o nome do autor e o nome do réu, bem como o domicílio, ou residência, de ambos.
C) o nome do Juiz e o nome do advogado do réu.
D) o prazo determinado para a defesa.
Questão 55 É CORRETO afirmar que, no processo civil, as ações se classificam em
A) cautelar, constitutiva e condenatória.
B) de cognição, de execução e cautelar.
C) de conhecimento, condenatória e cautelar.
D) de execução, declaratória e constitutiva.
Questão 56 Analise estas afirmativas concernentes a atos processuais:
I. Nas ações que correm em segredo de Justiça, os autos só podem ser consultados pelas partes e seus procuradores.
II. A sentença é o ato pelo qual o Juiz põe termo ao processo, decidindo, ou não, o mérito da causa.
III. Em todos os atos e termos do processo, é liberado o uso do vernáculo.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I está correta.
B) apenas a afirmativa III está correta.
C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
Questão 57 De posse de um mandado de execução fiscal da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, o Oficial de Justiça compareceu no endereço ali mencionado e procedeu à citação regular do devedor para pagamento de uma dívida. Decorrido o prazo legal, não se verificou o pagamento do débito nem a nomeação de bens à penhora pelo devedor. Considerando-se
essa situação, é CORRETO afirmar que cabe ao Oficial de Justiça
A) arrestar e avaliar todos os bens do devedor.
B) devolver o mandado à Secretaria, certificando o não-pagamento da dívida.
C) penhorar e arrestar todos os bens que encontrar no endereço devedor.
D) penhorar e avaliar bens do devedor quantos bastem para garantia da execução.
Questão 58 Analise estas afirmativas concernentes a intimações cíveis:
I. O Ministério Público será sempre intimado pessoalmente.
II. As intimações podem ser feitas pelo correio, por Escrivão, por Oficial de Justiça ou, ainda, por publicação em órgão
oficial.
III. Os Defensores Públicos serão sempre intimados por meio da imprensa oficial.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
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Questão 59 Analise estas afirmativas concernentes a prazos processuais no processo civil:
I. O prazo para contestar e recorrer destinado ao Ministério Público é o mesmo concedido às partes.
II. É sempre em dobro o prazo para a Fazenda Pública recorrer.
III. Não havendo preceito legal nem assinação pelo Juiz, será de cinco dias o prazo para a prática de ato processual a
cargo da parte.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa III está correta.
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
Questão 60 Analise estas afirmativas concernentes à lei processual civil:
I. Em caso de recusa do requerido em exarar sua assinatura no mandado de citação, o Oficial de Justiça certificará o
ocorrido e a citação será válida em razão da fé pública deste.
II. São considerados auxiliares do Juízo, conforme estabelece a lei, o Escrivão, o Promotor de Justiça e o Perito.
III. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis, das 6 horas às 20 horas.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
D) as três afirmativas estão corretas.
GABARITO
39 C
41 A
43 C
45 C
46 C
47 D
48 B
50 B
51 A
52 B
53 C
54 C
55 B
56 C
57 D
58 A
59 C
60 B
PROVIMENTO Nº 161/CGJ/2006
Codifica os atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 16, inciso XIV, da Resolução nº. 420, de 1º de agosto de 2003 - Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais – e
CONSIDERANDO o grande volume de atos de conteúdo normativo editados pela Corregedoria-Geral de Justiça ao longo dos
anos, de modo esparso;
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CONSIDERANDO a necessidade de consolidar tais atos, com vistas a racionalizar e facilitar a consulta às orientações neles
contidas;
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar matérias ainda não regulamentadas em atos específicos, mas que já foram objeto
de orientações sem conteúdo normativo ou foram sedimentadas pela praxe;
RESOLVE:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, que consolida atos
normativos relacionados aos Serviços Judiciários, aos Serviços Notariais e de Registros.
§ 1º A Corregedoria-Geral de Justiça, sua estrutura administrativa, os órgãos de jurisdição de primeiro grau, os órgãos auxiliares
da Justiça de Primeira Instância e os Serviços Notariais e de Registro do Estado orientar-se-ão, no exercício de suas atividades, pelas
normas constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares que as regem e pelas normas deste Provimento.
§ 2º A Corregedoria-Geral de Justiça exerce, em todo o território do Estado de Minas Gerais, a atividade correicional, que compreende atribuições relacionadas às funções administrativas, de orientação, de fiscalização e disciplinares, previstas no art. 23 da Lei
Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, com a redação da Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro de 2005 e no art. 16,
inciso XIV, da Resolução nº 420, de 1º de agosto de 2003, da Corte Superior do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.
PARTE I
DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
LIVRO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
TÍTULO I
DO FUNCIONAMENTO
Art. 2º A organização, a estrutura e o funcionamento da Corregedoria-Geral de Justiça obedecerá ao disposto na Resolução nº
493, de 12 de dezembro de 2005, da Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre a sua reestruturação orgânica, bem como às normas constantes deste Provimento.
Art. 3º O horário de expediente da Corregedoria-Geral de Justiça será o mesmo fixado para a Secretaria do Tribunal de Justiça.
TÍTULO II
DA TRAMITAÇÃO DE EXPEDIENTES
Art. 4º Todos os expedientes que forem dirigidos à Corregedoria-Geral de Justiça serão imediatamente submetidos ao registro
de protocolo na Coordenação de Protocolo, Triagem, Autuação e Atermação - CORPROT, sendo registrados no sistema de controle
interno, autuados e encaminhados aos setores competentes, na forma deste Provimento.
Parágrafo único. Os documentos lacrados em envelopes tarjados como confidenciais, endereçados especificamente ao Corregedor-Geral de Justiça, aos Juízes Auxiliares da Corregedoria ou a servidor da Corregedoria-Geral de Justiça, receberão o registro de
protocolo no próprio envelope e seguirão imediatamente para os devidos destinatários.
Art. 5º Serão encaminhados aos Juízes Auxiliares da Corregedoria, após manifestação, sempre que possível opinativa, das respectivas gerências regionais:
I - os relatórios e demais documentos relativos a inspeções, correições ordinárias e extraordinárias;
II - as denúncias, reclamações e representações contra servidores dos Foros Judiciais, dos Serviços Notariais e de Registro; e
III - demais expedientes que demandem ciência e decisão por parte dos Juízes Auxiliares da Corregedoria.
§ 1º As denúncias, inquéritos, processos administrativos, reclamações, representações e sindicâncias contra Juiz de Direito serão,
após protocolizados, encaminhados ao Juiz Auxiliar da Corregedoria pela Gerência de Informação Correicional e Registro Disciplinar - GEDIS.
§ 2º Anteriormente à manifestação acerca de expedientes e de procedimentos administrativos e ao encaminhamento ao Corregedor-Geral de Justiça, os Juízes Auxiliares da Corregedoria poderão adotar as seguintes medidas:
I - solicitar informações à parte reclamada ou denunciada, fixando prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) dias para resposta;
Didatismo e Conhecimento

87

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
II - determinar o exame da matéria pela Assessoria Jurídica da Corregedoria; e
III - ordenar outras diligências pertinentes com a matéria.
§ 3º Quando a matéria constante dos expedientes e procedimentos administrativos versarem sobre simples conhecimento de fatos
da rotina judiciária ou não exigirem atuação de orientação, de fiscalização ou disciplinar, poderão os Juízes Auxiliares da Corregedoria deliberar o que for de direito.
§ 4º Havendo razões para a instauração de procedimento de inspeção ou correição, os Juízes Auxiliares da Corregedoria, após a
deliberação do Corregedor-Geral de Justiça, deverão encaminhar o autos à Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à
Ação Correicional - SEPAC, para ciência.
§ 5º Havendo motivos que recomendem a revisão de orientação já pacificada no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça ou a
abordagem de matéria que afete a todas as regiões administrativas do Estado, os Juízes Auxiliares da Corregedoria encaminharão os
autos à SEPAC, para inclusão em pauta do Comitê de Planejamento da Ação Correicional.
Art. 6º Os expedientes que não se enquadrem no § 3º do art. 5º deste Provimento, e que impliquem alteração das orientações e
normas vigentes, ou aqueles que digam respeito ao Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas - SISCOM deverão, após
autuados, ser encaminhados à SEPAC, anteriormente à conclusão aos Juízes Auxiliares da Corregedoria.
§ 1º Recebidos os expedientes referidos no caput deste artigo, a SEPAC neles se manifestará, juntará as informações que julgar
pertinentes e, se entender necessário, solicitará a manifestação da Assessoria Jurídica ou de outro setor técnico.
§ 2º Os assuntos que importarem mudança de orientação e norma vigente deverão ser incluídos em pauta do Comitê de Planejamento da Ação Correicional.
Art. 7º Os expedientes dirigidos à Assessoria Jurídica deverão ser ali distribuídos, de forma absolutamente equânime, e os assessores jurídicos disporão do prazo de 10 (dez) dias para se desincumbirem de suas tarefas, nos termos do art. 22 da Lei nº 14.184, de
31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado a critério do Corregedor-Geral de Justiça.
Art. 8º Observados os procedimentos previstos nos arts. 4º a 7º deste Provimento, tramitarão:
I - nas Gerências de Fiscalização Regional do Foro Judicial - GEFIS, as reclamações, denúncias e representações envolvendo servidores judiciais, assim como inspeções, correições e os expedientes que versem sobre matéria relativa ao simples conhecimento de
fatos da rotina judiciária e as comunicações de atos administrativos, observados o âmbito de competência territorial de cada gerência;
II - na Gerência de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro - GENOT, as reclamações, denúncias e representações envolvendo os Serviços Notariais e de Registro, assim como inspeções, correições e os expedientes que versem sobre matéria relativa
ao simples conhecimento de fatos da rotina da atividade notarial e de registro;
III - na Gerência de Informação Correicional e Registro Disciplinar - GEDIS, denúncias, inquéritos, processos administrativos,
reclamações, representações e sindicâncias envolvendo Juízes de Direito, assim como sindicâncias e processos administrativos envolvendo servidores judiciais, notários, registradores e seus prepostos;
IV - na Gerência de Orientação dos Serviços Judiciários Informatizados - GESCOM, os expedientes que versem sobre os sistemas de informatização das Comarcas;
V - na Gerência de Padronização e Gestão da Informação - GEINF, expedientes que impliquem alteração ou edição de atos normativos da Corregedoria; e
VI - na Gerência de Registro e Suporte à Ação Correicional - GECOR, os expedientes não relacionados pelos incisos I a V deste
artigo.
Parágrafo único. As consultas, as promoções, os requerimentos e os expedientes que impliquem alteração das orientações e normas vigentes, bem como os expedientes que não se enquadrem na hipótese do § 3º do art. 5º deste Provimento, a cargo da GESCOM,
GEINF e GECOR, tramitarão sob a supervisão da SEPAC.
Art. 9º A SEPAC procederá ao constante monitoramento do trâmite de expedientes, visando assegurar o cumprimento
das disposições deste Provimento e à reunião de subsídios para a elaboração do Plano de Ações Correicionais.
TÍTULO III
DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 10. As atribuições da Corregedoria-Geral de Justiça serão exercidas, preferencialmente, de modo regionalizado, observando-se, para tanto, as especificações do Anexo I deste Provimento.
§ 1º As atribuições correicionais dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, no âmbito dos Serviços Judiciários, serão exercidas por
delegação do Corregedor-Geral de Justiça, observada a regionalização constante do Anexo I deste Provimento.
§ 2º As atribuições dos Juízes Auxiliares da Corregedoria, no âmbito dos Serviços Notariais e de Registro, serão objeto de delegação própria.

Didatismo e Conhecimento

88

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
TÍTULO IV
DO COMITÊ DE PLANEJAMENTO DA AÇÃO CORREICIONAL
Art. 11. O Comitê de Planejamento da Ação Correicional tem a composição e atribuições previstas na Resolução nº 493, de 2005.
Parágrafo único. Os expedientes em tramitação na Corregedoria-Geral de Justiça que impliquem definição ou alteração de
orientações para o funcionamento dos Serviços Judiciários, Notariais e de Registro, deverão também ser submetidos à apreciação do
Comitê de Planejamento da Ação Correicional.
Art. 12. O Comitê de Planejamento da Ação Correicional reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro dia útil da segunda semana de
cada mês, e extraordinariamente, por convocação do Corregedor-Geral de Justiça.
Art. 13. As deliberações do Comitê de Planejamento da Ação Correicional serão tomadas por maioria dos presentes.
§ 1º As reuniões do Comitê de Planejamento da Ação Correicional somente se instalarão com a presença do Corregedor-Geral de
Justiça, que o presidirá, ou, em sua falta ou impedimento, com a presença do Vice-Corregedor-Geral de Justiça.
§ 2º A ausência de Juiz Auxiliar da Corregedoria não impedirá as reuniões do Comitê, ficando, porém, adiados os assuntos correlatos à respectiva região ou às delegações específicas que lhe houverem sido previamente outorgadas.
Art. 13-A. As manifestações do Comitê de Planejamento da Ação Correicional serão editadas sob a forma de enunciados sempre
que contiverem caráter de orientação sobre questões administrativas relativas aos serviços judiciais de 1ª instância ou aos serviços
notariais e de registro.
§1º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, competirá ao Comitê de Planejamento da Ação Correicional indicar quais
manifestações têm conteúdo orientador.
§2º. Compete ao Secretário do Comitê de Planejamento da Ação Correicional a redação dos enunciados, submetendo-os à aprovação do Corregedor-Geral de Justiça.
§3º. Os enunciados, após aprovada a sua redação pelo Corregedor-Geral de Justiça, receberão número de ordem seqüencial e
serão publicados no Diário do Judiciário Eletrônico - DJE. (art. 13-A e parágrafos acrescentado pelo Provimento nº 180, de 24 de
setembro de 2008).
Art. 14. Compete ao Secretário de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional elaborar as pautas das reuniões
do Comitê de Planejamento da Ação Correicional, submetendo-as à aprovação prévia do Corregedor-Geral de Justiça, além de secretariar as reuniões, compor as atas e demais registros das deliberações.
TÍTULO V
DO COMITÊ TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO
Art. 15. O Comitê Técnico de Padronização tem a composição, funcionamento e atribuições previstos na Resolução nº 493, de
2005.
Art 16. Os Juízes Auxiliares da Corregedoria participarão das reuniões do Comitê Técnico de Padronização, quando convocados
pelo Corregedor-Geral de Justiça.
TÍTULO VI
DA COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO - CEJA
Art. 17. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção - CEJA, criada e regulamentada em normas próprias, funciona com o suporte
operacional da Corregedoria-Geral de Justiça para a realização de suas atribuições.
Art. 18. A CEJA, através de seu corpo técnico-administrativo, deverá organizar e manter o cadastro estadual de crianças e adolescentes elegíveis à adoção, com base nas informações e nos dados constantes das relações encaminhadas pelos Juízes de Direito
das Comarcas do Estado de Minas Gerais.
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LIVRO II
DA ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
TÍTULO I
DA ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO
Art. 19. A atividade de orientação da Corregedoria-Geral de Justiça é exercida:
I - pela edição dos seguintes atos:
a) provimentos, de caráter normativo, para regulamentar ou orientar o andamento dos Serviços Judiciários, Notariais e de Registro;
b) portarias, de caráter ordinatório, para dispor sobre a prática de determinados atos administrativos;
c) avisos e ofícios-circulares, de caráter informativo;
II - pelo atendimento a consultas formuladas pelos Juízes de Direito, servidores, notários e registradores, sobre matéria de sua
competência;
III - por instruções diretas, no exercício da atividade de fiscalização; e
IV - por enunciados, de caráter orientador, nos termos do art. 13-A deste provimento. (inciso IV acrescentado pelo Provimento
nº 180, de 24 de setembro de 2008).
Art. 20. As consultas feitas por servidor da Justiça, notários e registradores deverão ser dirigidas ao Diretor do Foro da respectiva
Comarca, que é a autoridade competente para elucidá-las.
§ 1º Não sendo possível ao Diretor do Foro dirimir a questão no âmbito de sua competência, deverá ele encaminhar a consulta à
Corregedoria-Geral de Justiça.
§ 2º As dúvidas suscitadas por servidor do Juízo, tabelião e oficial de registro, em casos concretos, deverão ser decididas pelos
Juízes de Direito das varas respectivas e apropriadas, nos termos da Lei Complementar nº 59, de 2001, alterada pela Lei Complementar nº 85, de 2005.
Art. 21. As consultas elaboradas por Advogados, associações, sindicatos, quaisquer entidades representativas de classes e demais
interessados, somente serão analisadas e respondidas caso versem sobre matéria de competência da Corregedoria-Geral de Justiça.
TÍTULO II
DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS CORREIÇÕES E DO PLANO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Art. 22. Os procedimentos das Correições Ordinária e Extraordinária e as atividades de inspeção no âmbito das Comarcas, distritos e subdistritos judiciários do Estado de Minas Gerais, obedecerão ao disposto neste Provimento e desenvolver-se-ão de acordo
com Plano de Ações de Fiscalização, a ser elaborado semestralmente.
Parágrafo único. Sem prejuízo das atuações disciplinadas no Plano de Ações de Fiscalização, o Corregedor-Geral de Justiça poderá autorizar, por provocação de terceiros ou sempre que for necessária, a realização de correições e inspeções que nele não estejam
previstas.
Art. 23. O Plano de Ações de Fiscalização contemplará as correições e as atividades de inspeção, no âmbito das Comarcas, distritos e subdistritos judiciários do Estado de Minas Gerais, direcionadas para os Serviços Judiciários, Notariais e de Registro, nos quais
a análise das informações apuradas na forma do art. 25 deste Provimento indiquem a necessidade de fiscalização da Corregedoria-Geral de Justiça.
Art. 24. São objetivos do Plano de Ações de Fiscalização:
I - assegurar, de modo sistematizado, o constante monitoramento das atividades judiciária, notarial e de registro no Estado, com
vistas à sua eficiência e presteza;
II - direcionar, segundo critérios objetivos e gerais, a ação correicional;
III - organizar e estruturar, de maneira condizente com um planejamento prévio, as ações de apoio à fiscalização;
IV - assegurar o acompanhamento da efetivação das providências recomendadas, por ocasião das correições e das atividades de
inspeção; e
V - assegurar a correta utilização dos sistemas informatizados de controle e movimentação de feitos, assim como de seus aplicativos.
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Art. 25. A elaboração do Plano de Ações de Fiscalização será feita mediante estudo estatístico da SEPAC, do qual deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes peças:
I - relatório estatístico de todas as Comarcas do Estado, indicando:
a) o acervo total de feitos em tramitação;
b) volume de feitos em situação especial, assim considerados os que estejam paralisados por motivo legal;
c) a média de feitos distribuídos nos últimos 12 (doze) meses;
d) a média de feitos sentenciados nos últimos 12 (doze) meses;
e) a média de audiências realizadas nos últimos 12 (doze) meses;
f) o volume de feitos paralisados há mais de 30 (trinta) dias, excluídos os que se encontrem paralisados por motivo legal;
g) o volume de feitos conclusos para despacho, há mais de 30 (trinta) dias;
h) o volume de feitos conclusos para sentenças, há mais de 30 (trinta) dias;
i) informações sobre a movimentação dos Serviços Notariais e de Registro, nos últimos 12 (doze) meses; e
II - a análise conclusiva dos dados estatisticamente apurados, preferencialmente com a estruturação de indicadores de desempenho. Parágrafo único. O estudo elaborado na forma do caput deste artigo será apresentado ao Comitê de Planejamento da Ação
Correicional, até o último dia útil dos meses de junho e novembro de cada ano.
Art. 26. De posse do estudo elaborado pela SEPAC, o Comitê de Planejamento da Ação Correicional estabelecerá o Plano de
Ações de Fiscalização, para o semestre seguinte, devendo observar:
I - no âmbito dos Serviços Judiciários de primeira instância:
a) o desempenho de cada vara ou Comarca de vara única, tomado em relação à demanda jurisdicional;
b) o volume de feitos paralisados há mais de 30 (trinta) dias em cada vara ou Comarca de vara única, tomado em relação ao
acervo total de feitos em tramitação, excluídos os feitos paralisados por motivo legal;
II - no âmbito dos Serviços Notariais e de Registro:
a) a ordem decrescente do volume de atos praticados e indicadores daí decorrentes;
b) as serventias há mais tempo inspecionadas; e
c) o volume de reclamações e dúvidas suscitadas em relação às atividades de cada serventia.
CAPÍTULO II
DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Art. 27. A correição ordinária consiste na fiscalização rotineira e periódica, realizada pessoalmente pelo Juiz de Direito, no limite
de sua competência, sobre os serviços do foro judicial, dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços da Justiça de Paz, da polícia judiciária e dos presídios da Comarca, distritos e subdistritos judiciários, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de denúncia, reclamação ou sugestão apresentada, com observância da legislação constitucional
e infraconstitucional pertinente, assim como das normas estabelecidas pela Corregedoria-Geral de Justiça.
§ 1º A Correição Ordinária Geral, que consiste na fiscalização anual obrigatória de todos os serviços elencados no caput deste
artigo, será determinada através de portaria do Diretor do Foro da Comarca, e deverá ser realizada no período de janeiro a março do
ano subseqüente.
§ 2º A Correição Ordinária Parcial, que consiste na fiscalização facultativa de um ou alguns dos serviços elencados no caput
deste artigo, será efetivada por portaria do Juiz de Direito competente, independentemente de aviso prévio, podendo ser realizada em
qualquer ocasião, por provocação de terceiros ou sempre que for necessário.
§ 3º Na realização da correição ordinária não deve ocorrer a suspensão dos prazos processuais nem a postergação das audiências
anteriormente marcadas.
Art. 28. Incumbe ao Diretor do Foro anunciar por edital, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, a data, o horário e o local
em que será realizada a audiência pública de instalação dos trabalhos da correição ordinária geral, dele fazendo constar que receberá,
na oportunidade, denúncias, reclamações ou sugestões a respeito da execução dos Serviços Judiciários em geral, dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços da justiça de paz, da polícia judiciária e dos presídios da Comarca.
§1º O edital deverá ser afixado em local próprio do edifício forense, com ampla divulgação.
§ 2º Na audiência inaugural, as denúncias, representações ou sugestões porventura apresentadas serão consignadas no respectivo termo, para as providências cabíveis e, ao seu término, proceder-se-á à coleta de assinaturas dos postulantes e das autoridades
presentes.
§ 3º Serão convidados para participar da audiência pública de instalação da correição ordinária geral os representantes do Ministério Público, o Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, as principais autoridades dos poderes Executivo e
Legislativo municipais, advogados, demais autoridades e partes em geral.
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§ 4º Nas Comarcas com duas ou mais varas judiciais, todos os Juízes de Direito deverão participar da audiência pública de instalação dos trabalhos da correição ordinária geral.
Art. 29. A correição dos serviços auxiliares da Justiça, dos Serviços Notariais e de Registro e dos serviços da justiça de paz será
realizada pelo Diretor do Foro, nos termos do art. 65, inciso I, e do art. 316 da Lei Complementar nº 59, de 2001, alterada pela Lei
Complementar nº 85, de 2005.
Art. 30. Nas Comarcas com mais de uma vara judicial compete a cada Juiz de Direito proceder à correição dos autos, documentos, livros e papéis da Secretaria do respectivo Juízo e encaminhar o relatório da inspeção ao Diretor do Foro, improrrogavelmente,
até o dia 15 de março.
Art. 31. Compete ao Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais e Corregedor de Presídios proceder à correição da polícia
judiciária e dos presídios da Comarca.
§ 1º Nas Comarcas com mais de uma vara onde não houver Vara especializada de Execuções Criminais, a correição será exercida
pelo Juiz de Direito designado pelo Corregedor-Geral de Justiça, nos termos do art. 61, inciso X e parágrafo único da Lei Complementar nº 59, de 2001, alterada pela Lei Complementar nº 85, de 2005.
§ 2º Na falta de Juiz de Direito designado nos termos do § 1º deste artigo, a correição será realizada pelo Juiz de Direito da única
vara de competência criminal ou da vara de competência criminal mais antiga, quando houver mais de uma.
Art. 32. A correição no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e em suas varas será realizada pelo Juiz de Direito
respectivo.
Parágrafo único. A fiscalização deverá ser procedida nos autos, documentos, livros e papéis, de forma simples e racional, sem
suspensão das audiências e dos processos em tramitação nos Juizados, com a adoção de formulários simplificados, com base nos
princípios do art. 2º da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, e com
observância, no que couber, das normas deste Provimento.
Art. 33. O Diretor do Foro iniciará os trabalhos autuando o Processo de Correição Ordinária Geral, cujas peças constituir-se-ão,
pela ordem:
I - da portaria;
II - do edital;
III - do ato de designação de um ou mais servidores estáveis para laborarem como auxiliares de correição;
IV - da ata da audiência pública de instalação da correição ordinária geral; e
V - dos formulários de fiscalização das Secretarias de Juízo, dos Serviços Auxiliares da Justiça e dos Serviços Notariais e de
Registro da sede da Comarca e dos Distritos.
§ 1º A fiscalização da cadeia pública será registrada em formulário próprio, juntado aos autos da correição e encaminhado, por
cópia, diretamente à Secretaria de Estado da Defesa Social.
§ 2º As ocorrências resultantes da fiscalização do Fórum serão anotadas em formulário apropriado, que será juntado aos autos de
correição e remetido, por cópia, diretamente à Diretoria Executiva de Administração Predial - DIAPRE e à Diretoria Executiva da
Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio - DIRSEP, do Tribunal de Justiça.
§ 3º Serão também registradas nos autos da correição:
I - as sindicâncias e os processos disciplinares instaurados contra servidor judicial, notário, registrador ou seus prepostos;
II - as informações sobre as instituições de abrigo e atividades desenvolvidas pelo Comissariado de Menores, com o respectivo
quadro; e
III - a verificação do Livro de Registro de Compromisso, Posse e Ocorrências Funcionais dos Servidores da Justiça.
Art. 34. Na correição serão examinadas as designações e nomeações dos servidores judiciais, os títulos dos notários, registradores e de seus prepostos, os autos de processo, documentos e livros, além de outros dados julgados necessários, lançando o Juiz de
Direito competente o “Visto em Correição” na última folha utilizada nos livros e feitos judiciais fiscalizados, fazendo menção em
despacho sobre as irregularidades encontradas, para que sejam sanadas em prazo razoável.
Art. 35. Esgotado o prazo para o saneamento das irregularidades, o Juiz de Direito competente comparecerá ao serviço judicial
ou retornará ao Serviço Auxiliar da Justiça ou Serviço Notarial e de Registro para certificar-se de que suas determinações foram efetivamente cumpridas, podendo designar servidor do juízo para igual fim.
§ 1º Tratando-se de irregularidade em Secretaria de Juízo, caberá ao titular da Vara respectiva verificar o cumprimento das medidas saneadoras adotadas e comunicá-las diretamente ao Diretor do Foro, quando for o caso.
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§ 2º Constatada alguma irregularidade nos títulos dos oficiais de registro, tabeliães ou de seus prepostos, o Diretor do Foro fará
o registro em formulário próprio e adotará as medidas cabíveis.
Art. 36. Finalizada a Correição Ordinária Geral, o Diretor do Foro anexará aos autos os dados e documentos apresentados pelos
demais Juízes de Direito, assim como o termo de encerramento, ficando o processo de correição ordinária geral arquivado na Comarca, preferencialmente no Serviço Auxiliar da Direção do Foro ou, não o existindo, na Contadoria do Juízo.
§ 1º Serão enviadas à Corregedoria-Geral de Justiça, impreterivelmente, até o dia 31 de março de cada ano, as seguintes peças
do processo de Correição Ordinária Geral:
I - os formulários de correição, conforme modelos estabelecidos anualmente pela Corregedoria-Geral de Justiça; e
II - declarações firmadas pelos Juízes de Direito titulares de varas ou que por elas respondam e pelos respectivos Escrivães, no
sentido de que o registro e movimentação de feitos no SISCOM foram conferidos, encontrando-se regulares e de acordo com a realidade dos feitos em tramitação nas varas.
§ 2º Nas Comarcas não informatizadas, as declarações referidas no inciso II do § 1º deste artigo serão substituídas por uma via
do mapa de movimento forense relativo ao mês de dezembro do ano anterior, devidamente rubricada pelo Juiz de Direito titular da
vara, ou que por ela responda, e pelo respectivo Escrivão.
Art. 37. Os Juízes de Direito e Escrivães manterão permanente fiscalização sobre a regularidade do andamento dos feitos em
tramitação nos respectivos juízos, inclusive no que diz respeito ao seu fidedigno registro e movimentação no SISCOM.
§ 1º Aos autos do Processo de Correição Ordinária Geral deverá ser anexada também cópia do mapa de movimento forense relativo ao último mês do período fiscalizado, devidamente rubricado pelo Escrivão e pelo Juiz de Direito responsável pela Vara ou, no
caso das Comarcas informatizadas, deverá ser anexada declaração, firmada por ambos, no sentido de que os registros e movimentação
de feitos no SISCOM foram vistos em correição, encontrando-se fidedignos e em conformidade com as normas vigentes.
§ 2º Sendo detectada incorreção nos mapas de movimento forense ou no registro e movimentação de feitos no SISCOM, o fato
deverá constar do formulário de correição da Secretaria de Juízo, com informação das providências adotadas para a devida correção.
§ 3º Deverá ser destacada no formulário a que se refere o § 2º deste artigo, a situação dos feitos conclusos para sentenças e despachos além do prazo legal, com as informações sobre as providências adotadas por ocasião da correição, ou a justificativa por não
terem sido regularizadas.
CAPÍTULO III
DA CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Art. 38. A correição extraordinária consiste na fiscalização excepcional, de forma geral ou parcial, realizada pelo Corregedor-Geral de Justiça, no âmbito dos serviços do foro judicial, dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, dos Serviços Notariais e de
Registro, dos serviços da Justiça de Paz, da polícia judiciária e dos presídios das Comarcas do Estado de Minas Gerais, para verificar-lhes a regularidade e para conhecer de denúncia, reclamação ou sugestão apresentadas.
§ 1º A correição extraordinária será realizada quando prevista no Plano de Ações de Fiscalização, por provocação de terceiros ou
sempre que for necessário.
§ 2º O Corregedor-Geral de Justiça poderá delegar a Juiz Auxiliar da Corregedoria a realização da correição extraordinária.
Art. 39. A realização da correição extraordinária geral será determinada através de portaria do Corregedor-Geral de Justiça e
anunciada por edital.
§ 1º A correição extraordinária parcial também será efetivada através de portaria, independente de aviso ou edital.
§ 2º Os procedimentos da correição extraordinária obedecerão, no que couber, às normas alinhadas neste Provimento para a
correição ordinária.
Art. 40. Na correição extraordinária, o Corregedor-Geral de Justiça ou o Juiz Auxiliar da Corregedoria por ele designado poderão
se fazer preceder de técnicos da Corregedoria, que elaborarão relatório prévio abordando os seguintes pontos:
I - no âmbito dos Serviços Judiciários:
a) os feitos em andamento, seu registro e movimentação no SISCOM;
b) o registro dos feitos nos mapas de movimento forense;
c) a organização da Secretaria de Juízo e demais Serviços Auxiliares, assim como seu funcionamento, segundo as normas vigentes;
d) os livros do juízo;
e) os Serviços Auxiliares do Juízo;
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II - no âmbito dos Serviços Notariais e de Registro:
a) o movimento das serventias e o número de reclamações existentes;
b) as anormalidades detectadas na prática dos atos notariais e de registros;
c) as anormalidades detectadas na cobrança de emolumentos;
d) as instalações físicas das serventias;
e) a conservação e a guarda de livros e documentos; e
f) outros aspectos relevantes.
Art. 41. De posse do relatório prévio elaborado pela equipe de técnicos, o Corregedor-Geral de Justiça ou o Juiz Auxiliar da
Corregedoria designado procederá à correição extraordinária, atentando para os aspectos dele constantes e de outros que entender
relevantes, assim como das reclamações e denúncias eventualmente apresentadas.
Art. 42. Finalizado o procedimento de correição, será elaborado relatório final, apontando as irregularidades detectadas e outras
dificuldades que possam ocasionar entrave ao bom andamento dos Serviços Judiciários, Notariais e de Registros.
Art. 43. À vista do relatório final de correição extraordinária, o Corregedor-Geral de Justiça determinará:
I - a adoção das medidas saneadoras, em prazo determinado;
II - o encaminhamento de soluções que visem sanar as dificuldades da Comarca ou vara sob fiscalização;
III - as diligências cabíveis para a instauração de sindicâncias e procedimentos administrativos; ou
IV - o arquivamento do procedimento.
Parágrafo único. O procedimento de correição extraordinária não será arquivado, até que, findo o prazo assinado para a regularização das irregularidades detectadas, a Corregedoria-Geral de Justiça proceda à fiscalização final na Comarca, Vara, Serviço Notarial
e de Registro.
CAPÍTULO IV
DAS OUTRAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Art. 44. Havendo a constatação de desempenho negativo dos juízos e seus serviços auxiliares, serviço notarial, de registro ou
a formalização de denúncia, reclamação ou representação junto à Corregedoria-Geral de Justiça, poderão ser adotadas as seguintes
modalidades de fiscalização:
I - inspeção dos Serviços Judiciários, Notariais e de Registro das Comarcas por técnicos credenciados pela Corregedoria-Geral
de Justiça; ou
II - solicitação de informações ao juízo, aos Serviços Notariais e de Registro, por ofício do Corregedor-Geral de Justiça ou de
Juiz Auxiliar da Corregedoria.
Art. 45. A inspeção dos Serviços Judiciários, Notariais e de Registro das Comarcas consiste em atividade fiscalizadora de rotina,
visando ao acompanhamento e controle dos trabalhos afetos à Secretaria de Juízo, aos Serviços Auxiliares da Justiça, aos tabelionatos
e ofícios registrais.
§ 1º A inspeção será realizada por técnicos credenciados pela Corregedoria-Geral de Justiça, através de ato do Corregedor-Geral
de Justiça, que designará, na ocasião, os servidores e o Juiz Auxiliar da Corregedoria responsável, o período da inspeção e os aspectos
a serem verificados.
§ 2º O procedimento de inspeção por técnicos será objeto de autuação própria e deverá conter relatório circunstanciado, dirigido
ao Juiz Auxiliar da Corregedoria da respectiva região.
§ 3º À vista do relatório elaborado pelos técnicos, o Juiz Auxiliar da Corregedoria poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça:
I - a instauração de correição extraordinária;
II - a abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar;
III - a simples adoção de providências saneadoras; ou
IV - o arquivamento dos autos, caso entenda não existir irregularidade, falha a ser sanada ou qualquer dificuldade que recomende
providência diversa.
§ 4º Na constatação de falhas ou irregularidades, o procedimento de inspeção não poderá ser arquivado até que, findo o prazo
assinado para o saneamento daquelas, seja procedida nova inspeção pela Corregedoria-Geral de Justiça.
Art. 46. A Corregedoria-Geral de Justiça procederá ao permanente e sistemático acompanhamento estatístico do movimento
forense dos Serviços Judiciários, Notariais e de Registro das Comarcas do Estado de Minas Gerais.
Art. 47. Os extratos dos processos de correições e os relatórios das atividades de inspeção poderão, mediante expressa autorização do Corregedor-Geral de Justiça, ser publicados no Órgão Oficial.
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LIVRO III
DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS COMARCAS - SISCOM
Art. 48. O Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas - SISCOM abrange os processos judiciais da Justiça de Primeira Instância, permitindo o controle processual informatizado de todo acervo cadastrado na base de dados.
§ 1º O processamento e o registro das informações serão feitos através da inserção dos dados no sistema, desde a distribuição até
a baixa do registro do feito.
§ 2º Todo o acompanhamento processual poderá ser feito pelas partes, advogados e quaisquer interessados através das informações disponibilizadas nos terminais de consultas e pelo sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no endereço eletrônico: http://
www.tjmg.gov.br.
Art. 49. O SISCOM condiciona regras e procedimentos a serem seguidos pelas Secretarias de Juízo e Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância, a fim de ser assegurada a confiabilidade e a integridade das informações constantes no banco de dados do
Poder Judiciário, observadas as Tabelas Processuais Unificadas de Assuntos, Classes e Movimentos, criadas pela Resolução nº 46,
de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça. (art. 49 com redação determinada pelo Provimento nº 182, de 30 de
setembro de 2008)
§ 1º Para os fins do disposto neste Provimento, consideram-se Tabelas Processuais Unificadas:
I - Tabela de Assuntos Processuais - TAP, aquela que se destina à classificação das matérias ou temas discutidos nos procedimentos judiciais;
II - Tabela de Classes Processuais - TCP, aquela que se destina à classificação do tipo de procedimento adotado pela parte na
petição inicial; e
III - Tabela de Movimentos Processuais - TMO, aquela que se destina ao registro padronizado dos andamentos ou atos processuais que impulsionam o processo. (§ 1º acrescentado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
§ 2º As Tabelas Processuais Unificadas são de observância obrigatória por magistrados e servidores da Justiça de Primeira Instância, nos termos dos parâmetros adotados pelo Conselho Nacional de Justiça e das orientações da Corregedoria Geral de Justiça. (§
2º acrescentado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
§ 3º O correto registro do processo e a sua movimentação no banco de dados do SISCOM, segundo as normas da Corregedoria
Geral de Justiça, é de responsabilidade do servidor judicial, sob a supervisão direta do Juiz de Direito competente. (§ 3º acrescentado
pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
§ 4º A Corregedoria Geral de Justiça disporá, mediante portaria, sobre qual serviço se responsabilizará pelo cadastramento dos
assuntos em cada Comarca. (§ 4º acrescentado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 50. Compete à Corregedoria-Geral de Justiça o planejamento, a coordenação, a direção, a inspeção e a supervisão do SISCOM.
§ 1º A criação ou implementação de aplicativos, funções e alterações de qualquer dos módulos do SISCOM dependerá de expressa autorização da Corregedoria-Geral de Justiça. (§ 1º com redação determinada pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
§ 2º A auditoria das informações existentes na base de dados poderá ser feita a qualquer tempo pela Corregedoria-Geral de Justiça.
§ 3º A criação de assuntos, classes e movimentações dependerá de expressa autorização da Corregedoria-Geral de Justiça, ouvido
o Grupo Gestor constituído pela Portaria-Conjunta nº 110, de 19 de novembro de 2007, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. (§ 3º acrescentado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 51. O acesso aos aplicativos do SISCOM será feito exclusivamente através de senhas individuais, que são de inteira responsabilidade do operador do sistema.
§ 1º O Escrivão, o Distribuidor de Feitos e o Contador-Tesoureiro são responsáveis pela autorização ou não da disponibilização
das permissões específicas de seu cargo a outros servidores.
§ 2º A autorização será solicitada ao Administrador do SISCOM da respectiva Comarca.
Art. 52 Compete ao Administrador do SISCOM a atualização dos registros dos usuários no sistema, inserindo ou excluindo,
conforme o caso.
Parágrafo único. O Administrador do SISCOM é responsável pelos procedimentos relativos à cópia de segurança do banco de
dados, de acordo com as orientações técnicas repassadas pela Diretoria Executiva de Informática - DIRFOR.
Art. 53. Os equipamentos e programas instalados nas Comarcas, bem como o uso dos suprimentos de informática, restringir-se-ão ao indispensável para o serviço, observando-se a economia, sendo proibido seu emprego para fins pessoais e particulares sob
qualquer pretexto.
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Art. 54. Caberá à GESCOM e à GEINF assegurar a compatibilidade do SISCOM com a legislação processual, as normas do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, orientando e fiscalizando as atividades referentes aos serviços informatizados da Justiça de Primeira Instância. (art. 54 com redação determinada pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
PARTE II
DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
LIVRO I
DO FORO JUDICIAL
TÍTULO I
DO EXPEDIENTE FORENSE
CAPÍTULO I
DO REGIME DE TRABALHO
Art 55. O regime de trabalho na Secretaria de Juízo e Serviços Auxiliares do Foro Judicial obedecerá fielmente às normas da
Portaria-Conjunta 76, de 17 de março de 2006, que dispõe sobre jornada e horário de trabalho, registro, apuração e controle de freqüência, serviço extraordinário e afastamento dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de Primeiro Grau do
Estado de Minas Gerais.
§ 1º O atendimento às partes nas Secretarias de Juízo e nos Serviços Auxiliares será realizado, no mínimo, de 12 às 18 horas. (§1º
com redação determinada pelo Provimento n.º 171, de 7 de janeiro de 2008).
§ 2º (revogado). (§2º revogado pelo Provimento n.º 171, de 7 de janeiro de 2008).
CAPÍTULO II
DO EXPEDIENTE FORENSE EM FERIADOS
Art 56. Nos feriados nacionais e estaduais, serão observadas as normas estabelecidas na Resolução 458, de 25 de novembro de
2004, da Corte Superior do Tribunal de Justiça, que disciplina a suspensão do expediente forense nos feriados nacionais, estaduais e
municipais.
Art. 57. O Diretor do Foro suspenderá o expediente forense nos seguintes feriados municipais:
I - nos dias santos de guarda, de acordo com a tradição local, declarados, em número não superior a quatro, incluída a Sexta-feira
Santa, por lei municipal do Município-sede da Comarca; e
II - nos dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município-sede da Comarca, fixados em lei municipal.
§ 1º O Diretor do Foro solicitará prévia autorização ao Corregedor-Geral de Justiça para a suspensão do expediente nas outras
datas decretadas pela municipalidade, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
§ 2º Por ocasião dos feriados municipais mencionados no caput deste artigo, o Diretor do Foro expedirá ato administrativo, contendo as determinações que se fizerem necessárias ao atendimento das medidas de urgência.
CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO E INTERNO
Art. 57-A. O atendimento aos magistrados, representantes do Ministério Público, advogados e ao público em geral deverá ser
realizado, no Foro Judicial, com presteza e urbanidade, prestando-se as informações requeridas e dando-se recibo de documentos ou
outros papéis que forem entregues em razão do ofício, ressalvadas as protegidas por sigilo. (Art. 57-A acrescentado pelo Provimento
nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
Art. 57-B. Os servidores, funcionários e prestadores de serviço das Secretarias de Juízo e dos órgãos auxiliares da Justiça de
Primeira Instância, no exercício de suas funções, receberão atendimento prioritário nas Secretarias e Serviços Auxiliares, desde que
devidamente identificados pelo crachá.
Parágrafo único. Os servidores, funcionários e prestadores de serviço de que trata o caput deste artigo, quando do recebimento
de protocolos, documentos, objetos ou expedientes internos, deverão assinar o formulário de recibo, apondo o número de matrícula
funcional. (Art. 57-B acrescentado pelo Provimento nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
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TÍTULO II
DO DIRETOR DO FORO
Art. 58. Sem prejuízo das atribuições previstas no art. 65 da Lei Complementar nº 59, de 2001, alterada pela Lei Complementar
nº 85, de 2005, compete ao Diretor de Foro:
I - exercer com eficiência, legalidade e regularidade as incumbências afetas ao seu mister, observando as normas e orientações
expedidas pelo Tribunal de Justiça ou pela Corregedoria-Geral de Justiça;
II - orientar, fiscalizar e disciplinar no âmbito de sua competência, a Secretaria de Juízo, os Serviços Auxiliares da Justiça, os
Serviços Notariais e de Registro de sua Comarca, de modo permanente, mediante representação de qualquer interessado ou de ofício;
III - fiscalizar o uso do Selo de Fiscalização, que é obrigatório em todos os atos notariais e de registro praticados, com base nas
normas legais e regulamentares correlatas;
IV - controlar a freqüência e cumprimento de horário de todos os servidores da Comarca, apreciando as justificativas relativas a
faltas ou atrasos;
V - orientar e fiscalizar a ocupação dos prédios destinados a abrigar as dependências físicas do Poder Judiciário Estadual na Comarca, editando normas quanto ao uso de garagens e assegurando, sempre que possível, que a elas tenham acesso os Juízes de Direito,
os membros do Ministério Público em exercício na Comarca e Defensores Públicos com atuação nos Tribunais do Júri;
VI - manter o Livro de Registro de Compromisso, Posse e Ocorrências Funcionais dos Servidores da Justiça; e
VII - exercer as atribuições que lhe forem definidas em lei.
Art. 59. O Diretor do Foro será substituído, eventual ou temporariamente, nas licenças, nos afastamentos, nas ausências, nos
impedimentos e nas suspeições, por Juiz de Direito de sua Comarca ou de Comarca substituta, observados os dispositivos da Lei de
Organização e Divisão Judiciárias que cuidam da substituição do Juiz de Direito.
Parágrafo único. O Corregedor-Geral de Justiça poderá expedir portaria de nomeação para os casos de que tratam o caput deste
artigo, conforme for da conveniência administrativa.
TÍTULO III
DOS COLÉGIOS DE REPRESENTANTES DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DA COMARCA DE BELO HORIZONTE
Art. 60. No âmbito da Direção do Foro da Comarca de Belo Horizonte funcionarão Colégios de representantes de Juízes de
Direito e de Servidores.
Art. 61. O Colégio de Magistrados será composto por um Juiz de Direito representante de cada tipo de competência jurisdicional,
fixada pela Corte Superior para as varas da Comarca de Belo Horizonte, e por um Juiz de Direito Auxiliar.
§ 1º A escolha dos representantes será feita por indicação dos Juízes de Direito de mesma competência e pelos Juízes de Direito
Auxiliares, para período coincidente com a gestão do Corregedor-Geral de Justiça.
§ 2º Havendo apenas uma vara de competência específica, será o Juiz de Direito que dela for titular ou que por ela responder,
convidado a integrar o colégio.
Art. 62. O Colégio de Servidores será composto de Escrivães, do Contador-Tesoureiro, do Diretor da Central de Mandados, do
Diretor da Central de Distribuição e do Escrivão da Central de Certidões.
Parágrafo único. Aplicar-se-ão à escolha dos Escrivães componentes do Colégio de Servidores, as mesmas regras para a escolha
dos integrantes do Colégio de Magistrados.
Art. 63. A direção e a condução dos trabalhos dos Colégios de Magistrados e de Servidores serão exercidas pelo Juiz Auxiliar da
Corregedoria designado Diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte, que submeterá ao Corregedor-Geral de Justiça para decisão,
as sugestões e manifestações dos colégios.
Art. 64. Compete aos Colégios de Magistrados e de Servidores manifestar-se em assuntos de interesse dos Serviços Judiciários
da Comarca de Belo Horizonte, de ofício ou mediante solicitação do Corregedor-Geral de Justiça ou do Juiz Auxiliar da Corregedoria
designado Diretor do Foro da Comarca de Belo Horizonte.
Art. 65. As manifestações dos colégios serão apuradas por maioria simples de votos e das reuniões serão lavradas atas, que deverão ser arquivadas na Direção do Foro.
Art. 66. Os Colégios de Magistrados e de Servidores reunir-se-ão, ordinariamente, a cada bimestre, e, extraordinariamente, por
convocação do Diretor do Foro ou a pedido dos membros de cada colégio.
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TÍTULO IV
DA EQUIPE DE SUPORTE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA COMARCA DE BELO HORIZONTE
Art. 67. Funcionará junto à Direção do Foro da Comarca de Belo Horizonte equipe de servidores para apoio à prestação jurisdicional, lotados na própria Direção do Foro.
Art. 68. A Equipe de Suporte à Prestação Jurisdicional terá por atribuições:
I - exercer atividades de pesquisa e assessoramento à prestação jurisdicional, em feitos que lhe forem encaminhados, segundo
plano de trabalho estabelecido pela Direção do Foro;
II - prestar apoio ao atendimento de advogados, partes e servidores que acorrerem à Direção do Foro, orientando-os e realizando
diligências que forem recomendáveis à solução das questões suscitadas, respeitada a competência dos Juízes de Direito e dos Escrivães lotados na Secretaria de Juízo e Serviços Auxiliares;
III - reduzir a termo reclamações pertinentes ao foro judicial e encaminhá-las ao protocolo da Corregedoria-Geral de Justiça;
IV - prestar, quando solicitado, apoio à Corregedoria-Geral de Justiça no desempenho da atividade correicional em todo o Estado; e
V - exercer outras atividades afins, que lhe forem determinadas pelo Diretor do Foro.
Art. 69. A coordenação e o gerenciamento da equipe de suporte à prestação jurisdicional serão exercidos por servidor designado
pelo Corregedor-Geral de Justiça e indicado pelo Juiz Auxiliar da Corregedoria que exerça a função de Diretor do Foro.
TÍTULO V
DOS SERVIÇOS AUXILIARES À DIREÇÃO DO FORO
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM
Seção I
Das atribuições do Administrador do Fórum
Art. 70. Caberá ao Administrador do Fórum:
I - zelar pelo bom funcionamento do Fórum, cuidando de todas as áreas a eles afetas, sempre sobre a supervisão e as ordens do
Diretor do Foro da Comarca;
II - responsabilizar-se pelos mobiliários e bens que guarnecem o Fórum, sendo proibidas a entrada e a saída de todo e qualquer
material permanente ou a instalação de aparelhos eletro-eletrônicos sem a prévia e expressa autorização do Diretor do Foro, ainda
que sejam de propriedade particular;
III - zelar pela regularidade do inventário patrimonial do Fórum, inclusive no que tange à transferência e movimentação de móveis e equipamentos de uma para outra dependência do Fórum;
IV - responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da prestação de serviços terceirizados de segurança do Fórum, objetivando dar
maior tranqüilidade e segurança aos Juízes de Direito, servidores, advogados, partes e demais pessoas que ali exerçam suas atividades ou que por ali transitem, ficando proibido o deslocamento dos porteiros, vigilantes ou agentes de segurança para a exclusiva
segurança nas audiências;
V - fazer solicitação para o recebimento do material de reposição de estoque;
VI - zelar pelas condições de segurança do material e instalações; e
VII - fiscalizar o uso e a conservação dos bens móveis, conferindo a carga patrimonial dos mesmos, fazendo as anotações devidas
no caso de transferência.
Parágrafo único. Onde não houver Administrador do Fórum, caberá ao Diretor do Foro adotar as providências cabíveis para que
se façam cumprir as disposições enumeradas neste artigo.
Seção II
Do Almoxarifado
Art. 71. Poderão ser implantados serviços de almoxarifado nas Comarcas, mediante portaria do Diretor do Foro, quando verificada a necessidade dos serviços e as peculiaridades locais.
§ 1º A implantação do almoxarifado deverá ser precedida de inventário completo dos materiais de expediente e permanente existentes nas serventias judiciais e daqueles porventura estocados.
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§ 2º Para a elaboração da portaria referida no caput deste artigo, deverão ser observadas as orientações expedidas pelos setores
apropriados do Tribunal de Justiça, bem como:
I - deverá haver controle das atividades de recebimento, guarda e conservação do material encaminhado pelo Tribunal de Justiça,
com o arquivamento do formulário de carga patrimonial que o acompanha;
II - a distribuição de material de expediente ou de uso permanente solicitados deverá ser feita de acordo com a disponibilidade
dos itens requisitados, anotando-se a data, o tipo e a quantidade do material, assim como a serventia ou serviço auxiliar destinatário;
III - o controle dos estoques mínimos e máximos de material deverá ser feito nos termos do modelo fornecido pelo Tribunal de
Justiça, anotando-se a quantidade do material em estoque; e
IV - deverão ser elaborados balancetes periódicos do movimento de entrada e saída de material.
CAPÍTULO II
DA CONTADORIA-TESOURARIA
Art. 72. A contagem, a cobrança e o pagamento das custas judiciais e da taxa judiciária serão feitas na forma prevista na legislação estadual e regulamentada pelo Tribunal de Justiça.
Art. 73. Nas Comarcas informatizadas as guias de recolhimento referentes às custas, emolumentos e taxas judiciárias ou de expediente quando cabíveis, serão emitidas através do SISCOM, observando-se as disposições contidas neste Capítulo.
Art. 74. Abrangem as custas prévias a autuação, processamento, preparo e registro de decisão, atos e termos do feito, do início
ao arquivamento e as citações previstas na petição inicial.
§ 1º Será juntamente calculado o valor das taxas judiciárias quando previstas.
§ 2º De posse da guia de recolhimento devidamente quitada, o interessado dirigir-se-á à Central de Distribuição, na Comarca de
Belo Horizonte, ou ao Contador-Tesoureiro, nas Comarcas do interior, onde se efetivará a distribuição.
§ 3º Os feitos com pedido de assistência judiciária serão distribuídos independentemente da emissão de guias.
§ 4º Caso seja indeferido o pedido pelo Juiz de Direito, a parte será intimada para recolher o pagamento das custas, taxas e despesas processuais, sob pena de extinção do feito.
Art. 75. Consideram-se custas ocasionais aquelas devidas no decorrer do processo e não incluídas nas custas prévias.
Parágrafo único. Ao peticionar ao Juiz de Direito, solicitando intimação de testemunhas ou partes, deverá o advogado apresentar,
juntamente com a petição, o pagamento da verba indenizatória do Oficial de Justiça.
Art. 76. As custas finais são aquelas apuradas antes do arquivamento do feito, nelas incluídos todos os atos praticados durante o
processo e não recolhidas previamente, bem como as custas iniciais, quando se tratar de ações isentas daquele recolhimento antecipado.
Art. 77. As custas finais serão apuradas pela Contadoria-Tesouraria, onde também serão emitidas as respectivas guias, cabendo
à Secretaria de Juízo intimar a parte para recolhimento do valor devido.
Parágrafo único. O valor da liquidação do débito judicial e o valor devido a título de custas finais devem ser recolhidos em guias
separadas e padronizadas.
Art. 78. Para o preenchimento e o encaminhamento das certidões de custas finais não pagas à Gerência de Controle de Receitas
– GEREC, do Tribunal de Justiça, observar-se-ão as seguintes orientações:
I - as certidões deverão conter o endereço completo da parte devedora e, se possível, seu número do registro no Cadastro de
Pessoa Física - CPF ou registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
II - não deverão ser encaminhadas certidões quando a parte responsável pelo pagamento das custas judiciais estiver sob o pálio
da assistência judiciária;
III - as certidões deverão ser emitidas no padrão já disponibilizado no SISCOM, tratando-se de Comarcas informatizadas;
IV - não deverão ser anexados às certidões documentos desnecessários, em especial cópias de petições, ofícios, demonstrativos
de custas e cópias de sentenças; e
V - as certidões deverão ser encaminhadas de preferência mensalmente, evitando o seu envio de forma individualizada.
Art. 79. A guia de recolhimento emitida deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias da data da sua expedição.
Parágrafo único. As guias emitidas no mês de dezembro terão validade até o último dia útil do ano em curso, sendo recomendada
a sua distribuição dentro do mesmo exercício.
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CAPÍTULO III
DO PROTOCOLO DE PETIÇÕES
Art. 80. O serviço de protocolo registrará, mecanicamente, de forma legível, o horário, o dia, o mês, o ano e o número de ordem
do recebimento das petições intermediárias e dos documentos judiciais, mantendo rigoroso controle sobre os seus encaminhamentos.
§ 1º Excluem do registro do protocolo:
I – as petições iniciais;
II – os comunicados de prisão em flagrante
III - os inquéritos policiais e os procedimentos investigatórios do Ministério Público;
IV – as cartas precatórias;
V - os seguintes incidentes de execução penal, quando subscritos pelo Procurador da parte:
a) anistia
b) comutação de pena
c) conversão de pena
d) excesso ou desvio
e) indulto
f) superveniência de doença mental
g) transferência entre estabelecimentos penais
h) unificação de penas; e
VI - demais documentos que demandem prévia distribuição para as Varas do Foro.
§ 2º Os requerentes que desejarem a comprovação do protocolo mecanizado, deverão apresentar as petições em 2 (duas) vias,
sendo a primeira encaminhada à Secretaria de Juízo para juntada aos autos, e a segunda devolvida ao interessado, com a certidão de
que a peça apresentada como via original foi recebida para remessa à secretaria, departamento ou órgão competente.
§3º É proibido o cancelamento de registro de protocolo.
§ 4º As petições, ofícios e documentos recebidos por fac-símile ou correio, observado o disposto no art. 82 deste Provimento,
serão imediatamente submetidos ao registro de protocolo. (Art. 80 e parágrafos com redação determinada pelo Provimento nº. 195,
de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 81. (revogado). (Art. 81 revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Parágrafo único. (revogado). (Parágrafo único revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 82. Todas as petições apresentadas ao Protocolo Geral deverão mencionar, com destaque, a vara judicial à qual se dirige, o
nome das partes e número de processo respectivo.
Parágrafo único. Nenhum documento será protocolizado sem que esteja acompanhado por petição.
Art. 83. A Secretaria de Juízo deve manter controle das petições e documentos recebidos.
Art. 84. Quando a petição contiver errônea identificação do Juízo ao qual é dirigida, o Escrivão certificará no verso do documento
a ocorrência, anotará o fato nos registros da secretaria de juízo e encaminhará imediatamente à vara competente. (Art. 84 com redação
determinada pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 85. Através do Sistema de Protocolo Integrado, regulamentado pela Resolução nº 309, de 1º de agosto 1996, qualquer juízo
das Comarcas do Estado de Minas Gerais poderá receber petições dirigidas a outro juízo ou ao Tribunal de Justiça.
Parágrafo único. (revogado). (Parágrafo único revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
CAPÍTULO IV
DA CENTRAL DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA
Art. 86. Funcionará na Comarca de Belo Horizonte, junto à Direção do Foro, a Central de Serviço Social e de Psicologia.
Parágrafo único. A Central de Serviço Social e de Psicologia terá o concurso de Assistentes Sociais Judiciais e Psicólogos Judiciais efetivos.
Art. 87. São atribuições da Central de Serviço Social e de Psicologia:
I - receber os expedientes oriundos das varas judiciais, em especial das varas de família, e dos serviços administrativos da Comarca de Belo Horizonte;
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II - distribuir, entre os Assistentes Sociais Judiciais e Psicólogos Judiciais, as requisições judiciais de estudos de casos técnicos;
III - entregar ao Assistente Social Judicial ou Psicólogo Judicial, indicado pela distribuição referida no inciso II deste artigo, as
requisições e os expedientes apropriados; e
IV - exercer atividades de apoio administrativo correlatas aos deveres e atribuições funcionais dos Assistentes Sociais Judiciais
e Psicólogos Judiciais.
Parágrafo único. A distribuição de expedientes entre os servidores da Central de Serviço Social e de Psicologia deverá ser eqüitativa, fazendo-se a devida compensação sempre que, por qualquer motivo, romper-se o equilíbrio.
Art. 88. Incumbe ao Assistente Social Judicial e Psicólogo Judicial realizar as tarefas técnicas afins a cada área específica determinadas pelos Juízes de Direito, além das demais atribuições especificadas, em lei ou ato administrativo, para a sua área de atuação.
Art. 89. Na Central de Serviço Social e de Psicologia as atividades de auxílio administrativo serão exercidas por servidor ocupante do cargo de Oficial Judiciário, que exercer atividades de auxílio administrativo.
CAPÍTULO V
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – SEAC
Art. 90. São atribuições do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SEAC:
I - atendimento geral aos cidadãos que acorrerem às dependências do Poder Judiciário, esclarecendo-lhes as dúvidas relacionadas
aos Serviços Judiciários, Notariais e de Registro;
II - orientação ao cidadão sobre o funcionamento e estrutura do Poder Judiciário local;
III - encaminhamento ao Diretor do Foro de reclamações contra Juízes de Direito, servidores judiciais e dos Serviços Notariais
e de Registro; e
IV - elaboração de relatório mensal ao Diretor do Foro sobre os atendimentos prestados.
Parágrafo único. Uma vez instituído o SEAC, que funcionará junto à Direção do Foro, o Diretor do Foro deverá incluir na correição ordinária geral relatório específico sobre a atuação deste serviço, detalhando os atendimentos prestados.
CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE PLANTÃO DE MEDIDAS URGENTES E DE HABEAS CORPUS
Art. 91. Nas comarcas do Estado de Minas Gerais, o plantão destinado à apreciação de Habeas Corpus e de outras medidas urgentes obedecerá aos critérios estabelecidos na Resolução nº. 572, de 14 de novembro de 2008, bem como às regulamentações contidas
na Portaria nº. 2.259, de 18 de novembro de 2008, e na Portaria nº. 2.260, de 18 de novembro de 2008. (Caput do art. 91 com redação
determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 1º (revogado). (§1º revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 2º (revogado). (§2º revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 92. Na Comarca de Belo Horizonte, o Diretor do Foro designará, para atuar exclusivamente nos plantões forenses, Escrivão,
Oficial de Apoio Judicial e Oficial de Justiça, mediante rodízio, intercalando-se o dia trabalhado com o(s) dia(s) de descanso. (Caput
do art. 92 com redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 1º O Escrivão e o Oficial de Apoio Judicial permanecerão na Secretaria de Plantão de Habeas Corpus e outras Medidas Urgentes, situada no Fórum Lafayette, das 18 às 24 horas nos dias úteis e das 9 às 19 horas aos sábados, domingos e feriados. (§ 1º com
redação determinada pelo Provimento n.º 172, de 8 de janeiro de 2008).
§ 2º No período de zero hora às 8 horas dos dias úteis e das 19 às 9 horas dos dias não úteis, os servidores permanecerão à disposição para atendimento de urgência, através de telefone celular, devendo as informações de contato serem afixadas na portaria do
Fórum, bem como lançadas na sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no endereço eletrônico: http://www.tjmg.gov.br. (§ 2º
com redação determinada pelo Provimento n.º 172, de 8 de janeiro de 2008).
§ 3º A Secretaria de Plantão de Habeas Corpus e outras Medidas Urgentes não poderá receber qualquer petição ou documento
judicial que não estejam vinculados ao objeto de sua estrita finalidade e relacionados com os seus processos, após o horário normal
do expediente.
§ 4º Constatada desobediência ao disposto no § 3º deste artigo, o Juiz de Direito de plantão determinará que o documento seja
reapresentado ao Distribuidor ou Protocolo no primeiro dia útil subseqüente.
§ 5º Caberá ao plantonista, de imediato, fazer um exame criterioso das questões surgidas no horário do plantão antes de enviá-las
ao o Juiz de Direito designado na forma do art. 91 deste Provimento, avaliando a urgência que mereça atendimento, mesmo nos casos
não arrolados como medidas urgentes. (§ 5º acrescentado pelo Provimento n.º 172, de 8 de janeiro de 2008).
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Art. 93. O plantão judiciário da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte dar-se-á nas dependências dos prédios
que abrigam as Vara Cível e Infracional da Infância e da Juventude nos dias em que não houver expediente forense, observado o
horário de 12 a 18 horas. (Caput do art. 93 com redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 1º Competirá aos responsáveis pelo plantão o conhecimento dos casos de apreensão e liberação de adolescentes recolhidos por
agentes da autoridade, bem como de outros casos de comprovada urgência.
§ 2º Serão competentes para conhecer da apreensão e liberação de adolescentes recolhidos os Juízes de Direito designados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça para o plantão de medidas urgentes nas Varas de Infância e da Juventude.
§ 3º Recolhido o adolescente, este será imediatamente encaminhado perante o Promotor de Justiça de plantão, para os fins dos
arts. 179 e 180 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e, após, ao
Juiz de Direito de plantão, para a deliberação cabível.
§ 4º A Secretaria de Juízo em regime de plantão verificará os antecedentes do adolescente apreendido e anexará a informação ao
expediente correlato.
Art. 94. Serão designados para auxiliarem o plantão judiciário da Infância e da Juventude na Comarca de Comarca de Belo Horizonte, mediante escala elaborada pelo Diretor do Foro, ouvidos os titulares das Varas Cível e Infracional da Infância e da Juventude:
I - dois servidores ocupantes dos cargos de Escrivão ou Oficial de Apoio Judicial;
II - quatro comissários da infância e da juventude;
III - um servidor ocupante do cargo de Oficial Judiciário, da especialidade Oficial de Justiça; e
IV - um motorista.
Art. 95. (revogado). (Art. 95 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 96. Os Diretores dos Foros de Comarca do interior em que houver Juiz de Direito Plantonista em finais de semana e feriados
deverão encaminhar ao Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça a listagem contendo os nomes dos servidores designados
para atuarem no plantão de habeas corpus e outras medidas de natureza urgente, com os respectivos cargos, endereços e telefones.
CAPÍTULO VII
DA CENTRAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS
Art. 97. A Central de Inquéritos Policiais, prevista no art. 17 da Lei Complementar nº 85, de 2005, terá estrutura e competência
determinadas pela Corte Superior do Tribunal de Justiça.
CAPÍTULO VIII
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO PORTADOR DE SOFRIMENTO MENTAL PAI-PJ
(Capítulo VIII revogado pelo Provimento nº. 202, de 23 de junho de 2010)
Art. 98. (revogado) (Art. 98 revogado pelo Provimento n.º 202, de 23 de junho de 2010).
Art. 99. (revogado) (Art. 99 revogado pelo Provimento n.º 202, de 23 de junho de 2010).
Art. 100. (revogado) (Art. 100 revogado pelo Provimento n.º 202, de 23 de junho de 2010).
Art. 101. (revogado) (Art. 101 revogado pelo Provimento n.º 202, de 23 de junho de 2010).
Art. 102. (revogado) (Art. 102 revogado pelo Provimento n.º 202, de 23 de junho de 2010).
CAPÍTULO IX
DA CENTRAL DE PERÍCIAS
Art. 103. Na Comarca de Belo Horizonte, as solicitações de perícia médica, em processos cuja parte requerente esteja sob o pálio
da justiça gratuita, deverão ser encaminhadas à Central de Perícias.
Parágrafo único. As perícias serão realizadas em conformidade com o convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais e instituições atinentes à área de saúde.
Didatismo e Conhecimento

102

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
Art. 104. A Central de Perícias terá as seguintes atribuições:
I - receber e processar as requisições de perícias médicas remetidas pela Secretaria de Juízo à Direção do Foro de Belo Horizonte,
observados os termos do convênio e a disposição legal atinente ao segredo de justiça;
II - providenciar a distribuição das requisições entre os médicos e expedir comunicação ao Juízo requisitante noticiando nome e
qualificação do perito a ser nomeado, assim como data e horário para realização do ato;
III - comunicar ao perito sua nomeação e entregar-lhe os autos processuais ou expediente oriundos da respectiva Secretaria de
Juízo;
IV - receber o laudo pericial e encaminhá-lo ao Juízo requisitante, com a possível brevidade; e
V - exercer atividades de apoio administrativo correlatas às atribuições da Central de Perícias.
CAPÍTULO X
DA CENTRAL DE MANDADOS
Art. 105. As atribuições da Central de Mandados, instituída na Comarca de Belo Horizonte, serão cumpridas, nas Comarcas do
interior, pela Contadoria-Tesouraria ou por servidores designados pela Direção do Foro.
Art. 106. São atribuições das Centrais de Mandados:
I - receber os mandados, assinando o protocolo da Secretaria de Juízo;
II - entregar aos Oficiais de Justiça, mediante carga, os mandados distribuídos;
III - receber os mandados devolvidos pelos Oficiais de Justiça, entregando-os à respectiva Secretaria de Juízo até a data designada para os atos processuais a que se refiram, observando os prazos especificados para o cumprimento dos respectivos mandados;
IV - fiscalizar o cumprimento dos mandados pelos Oficiais de Justiça, comunicando, imediatamente, à Direção do Foro, qualquer
irregularidade no desempenho funcional dos mesmos, para as providências cabíveis;
V - designar outro Oficial de Justiça para o cumprimento de mandados quando o primeiro para o qual houver ocorrido a distribuição estiver impossibilitado de cumpri-lo, obedecida a conveniência do serviço e a necessária urgência; e
VI - verificar, antes de devolver os mandados à Secretaria de Juízo, se foram devidamente cumpridos nos termos da determinação
judicial, restituindo-os, em caso contrário, aos Oficiais de Justiça para cumprimento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo único. São atribuições do servidor responsável pela Central de Mandados:
I - acompanhar as atividades da Central de Mandados, em sintonia com a Direção do Foro, sugerindo alternativas para melhoria
dos serviços;
II - dirigir os serviços a cargo dos Oficiais de Justiça e demais servidores afetos à Central de Mandados, inclusive:
a) supervisionar a organização da escala de férias;
b) sugerir instauração de expediente administrativo para averiguar incapacidade física ou moral de servidor; e
c) sugerir ao Diretor do Foro a suspensão da marcação do período de férias de servidor que se encontrar, injustificadamente, em
atraso ou com acúmulo de serviço, até sua regularização.
Art. 107. Os Oficiais de Justiça serão designados para servirem nas diversas regiões, conforme escala elaborada pela Central de
Mandados, submetendo-se disciplinarmente à Direção do Foro.
§ 1º A escala de lotação a que se refere o caput deste artigo poderá sofrer alterações mediante prévia divulgação das vagas existentes por região, para conhecimento de possíveis interessados, através de edital a ser afixado na Central de Mandados, observados
os seguintes critérios:
I - a publicação do edital do processo classificatório para o preenchimento das vagas por região será feita sempre no mês de
agosto, após levantamento daquelas existentes em 30 de junho do ano de sua realização;
II - o levantamento do número de vagas existentes por região, que constará do edital do processo classificatório, será feito anualmente pela Central de Mandados;
III - a vaga preenchida pelo Oficial de Justiça designado pelo superior imediato até o dia 31 de dezembro constará do levantamento anual a que se refere o inciso II;
IV - ao servidor que se afastar, temporariamente, por motivo de licença de qualquer natureza, cessão ou requisição por outro
Órgão, fica assegurada a vaga por ele preenchida mediante processo classificatório; e
V - a seu critério, o Diretor do Foro poderá alterar, para mais ou para menos, o número de vagas por região, de acordo com a
necessidade do serviço, devidamente comprovada pela Central de Mandados.
§ 2º São condições gerais para concorrer ao preenchimento das vagas por região:
I - não ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento, nos 2 (dois) anos anteriores à data da publicação do edital do processo classificatório;
II - ter obtido média de 70% (setenta por cento) do total de pontos nas 2 (duas) últimas avaliações de desempenho; e
Didatismo e Conhecimento

103

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
III - ter cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos na região para a qual tenha participado do último processo classificatório.
§ 3º Atendidos os requisitos do § 2º, será obedecida a seguinte ordem de preferência:
I - maior tempo de lotação na Central de Mandados;
II - maior tempo de serviço no cargo;
III - residir na região em que existir a vaga; e
IV desempate em favor do servidor mais idoso.
§ 4º A juízo do Diretor do Foro, poderá haver permuta entre regiões, mediante requerimento dos Oficiais de Justiça interessados,
instruído com a manifestação do responsável pela Central de Mandados em que estiverem lotados, observada a conveniência do
serviço.
Art. 108. Elaborada e aprovada a escala de férias dos Oficiais de Justiça, as Centrais de Mandados retirarão seus nomes do sistema de distribuição, com antecedência de 10 (dez) dias da data do início das férias, voltando a incluí-los 3 (três) dias antes do seu
término.
Parágrafo único. Os Oficiais de Justiça, em substituições eventuais ou de férias, deverão cumprir todos os mandados que lhes
forem entregues naquele período.
TÍTULO VI
DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
CAPÍTULO I
DA LOTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Art. 108-A. A lotação e a movimentação interna de servidor do quadro de pessoal da Justiça de 1ª Instância, na comarca de Belo
Horizonte, obedecerá ao disposto neste Título. (Art. 108-A acrescentado pelo Provimento n.º 175, de 28 de março de 2008).
§1º Compete à Direção do Foro – DIRFO, por meio da Gerência de Apoio Administrativo – GEAPA, orientar, registrar, controlar
e acompanhar a lotação e a movimentação de servidores do quadro de pessoal da Justiça de 1ª Instância, na comarca de Belo Horizonte. (§1º acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§2º A lotação inicial e a movimentação do servidor serão efetuadas pela DIRFO/GEAPA, após entrevista, sendo efetivada observando-se, nesta ordem:
I – o cargo para o qual o servidor foi aprovado no concurso público; e
II – o perfil do servidor e o perfil desejável pela unidade organizacional a que for destinado. (§2º acrescentado pelo Provimento
n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§3º A prerrogativa de lotação ou de movimentação é fundamentada pelas necessidades do serviço e interesse da Instituição. (§3º
acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-B. Para os fins do disposto neste Título, considera-se unidade organizacional toda secretaria de juízo e serviços auxiliares em que possa ser lotado ou para onde possa ser movimentado servidor do quadro de pessoal da Justiça de 1ª Instância.
§ 1º Não se aplica o disposto neste Título à lotação e à movimentação de servidor ocupante de cargo em comissão, previsto no
Anexo II da Resolução nº 405, de 28 de novembro de 2002, ainda que titular de cargo efetivo do quadro de pessoal do Tribunal de
Justiça.
§ 2º A mudança de setor de trabalho do servidor dentro das unidades organizacionais dos Juizados Especiais não caracteriza movimentação interna de pessoal. (Art. 108-B e parágrafos com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-C. A lotação e movimentação de servidor poderão ocorrer:
I – a critério da DIRFO, observada a conveniência administrativa;
II – por iniciativa da GEAPA, para suprir necessidade de pessoal, com perfil específico, em área definida como prioridade de
lotação;
III – por iniciativa do gestor de unidade organizacional no qual o servidor se encontra lotado;
IV – por permuta entre servidores interessados na movimentação, com anuência dos gestores das unidades organizacionais envolvidas; ou
V – por solicitação do servidor. (caput do art. 108-C com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§ 1º A solicitação de alteração de lotação, nos casos previstos nos incisos III, IV e V deste artigo, será protocolizada na Corregedoria-Geral de Justiça, por meio de requerimento próprio, devidamente justificada. (§1º com redação determinada pelo Provimento
n.º 198, de 15 de abril de 2010).
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§ 2º A movimentação interna de pessoal somente será efetivada após a determinação da DIRFO. (§2º com redação determinada
pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§3º Nos casos previstos nos incisos III e V deste artigo, além de formulário próprio, poderão ser solicitadas pela DIRFO/GEAPA
cópias das avaliações de desempenho, atualizadas até a data do pedido de alteração de lotação. (§3º acrescentado pelo Provimento
n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§4º Até que se efetive a alteração de sua lotação, o servidor continuará desenvolvendo suas atividades na unidade organizacional
na qual se encontrar lotado. (§4º acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§5º Será considerado nulo o ato de apresentação que se efetivar em desacordo com o disposto neste artigo. (§5º acrescentado pelo
Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-D. A movimentação de servidores será efetivada observadas as seguintes condições:
I – existência de vaga na unidade organizacional de destino;
II – correlação entre as atribuições do cargo do servidor e as atividades da unidade organizacional de destino;
III – formalização do pleito pelo dirigente da unidade organizacional interessada, quando for o caso;
IV – anuências das unidades organizacionais de origem e de destino do servidor, no caso do inciso IV do art. 108-C deste Provimento; e
V – análise dos motivos contidos na solicitação de alteração de lotação do servidor, bem como de seu histórico funcional e da
sua avaliação de desempenho atualizada, quando for solicitada pela DIRFO/GEAPA. (caput do art. 108-D com redação determinada
pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§1º O servidor poderá ser lotado para exercer outras funções em unidade organizacional na qual não haja previsão para seu cargo, desde que em caráter excepcional e exclusivamente para atender a situações emergenciais e transitórias, segundo a conveniência
administrativa. (§1º renumerado e com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§2º Após a análise de que trata o inciso V do caput deste artigo, a DIRFO/GEAPA poderá propor:
I – avaliação médico-psicológica, realizada pela Gerência de Saúde do Trabalho - GERSAT;
II – participação em curso de capacitação, de desenvolvimento de equipes ou de desenvolvimento gerencial, realizados ou encaminhados pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF; ou
III – orientação gerencial, realizada ou supervisionada pela EJEF. (§2º acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de
2010).
Art. 108-E. O servidor efetivo dispensado de função comissionada ou exonerado de cargo em comissão, caso não permaneça na
mesma unidade organizacional, apresentar-se-á à GEAPA a partir da data de dispensa ou exoneração, para ser lotado em outra unidade organizacional. (caput do art. 108-E com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, no que diz respeito à apresentação do servidor à GEAPA, aplica-se no retorno da Licença para Tratar de Interesses Particulares – LIP, da Licença para acompanhar cônjuge, da Licença para exercer mandato
eletivo ou em sindicato e de cessões a outros órgãos ou entidades. (parágrafo único acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de
abril de 2010).
Art. 108-F. (revogado) (Art. 108-F revogado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-G. Caberá à GEAPA comunicar a lotação e a movimentação às unidades organizacionais e aos envolvidos, inclusive
quanto à necessidade, à oportunidade e aos prazos para sua efetivação e duração, quando se tratar de substituição temporária. (Art.
108-G com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-H. Em caso de lotação ou de movimentação, compete à GEAPA apresentar o servidor à unidade organizacional em que
passará a exercer suas funções. (Art. 108-H com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Parágrafo único. (revogado) (parágrafo único revogado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-I. Constitui falta injustificada ao serviço o descumprimento do disposto no art. 108-E e no §4º do art. 108-C. (Art. 108-I
com redação determinada pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-J. O servidor recém lotado deverá permanecer na nova unidade organizacional por um período de, no mínimo:
I – 2 (dois) anos, de efetivo exercício, quando se tratar de servidor em estágio probatório; e
II – 1 (um) ano, de efetivo exercício, nos demais casos. (caput do art. 108-J com redação determinada pelo Provimento n.º 198,
de 15 de abril de 2010).
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§ 1º Nos casos de permuta ou remoção, aplica-se o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo para servidor estável ou em
estágio probatório. (§1º acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao servidor que for exercer função comissionada ou cargo em comissão. (§2º acrescentado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art.108-K. A solicitação de alteração de lotação, a pedido do servidor, terá validade de 6 (seis) meses, contada a partir da data de
assinatura do gestor da unidade organizacional de origem.
§ 1º Caso ocorra mudança de gestor da unidade organizacional de origem, durante o período de vigência do pedido de alteração
de lotação do servidor, este deverá submeter o pedido ao novo gestor para apreciação.
§ 2º Expirado o prazo de que trata o caput deste artigo, o requerimento será arquivado pela GEAPA. (art. 108-K e parágrafos
acrescentados pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-L. (revogado) (Art. 108-L revogado pelo Provimento n.º 198, de 15 de abril de 2010).
Art. 108-M. À Direção do Foro compete expedir os atos referentes à lotação e à movimentação de servidores, bem como resolver os casos omissos e excepcionais. (Art. 108-M acrescentado pelo Provimento n.º 175, de 28 de março de 2008).
LIVRO II
DOS PROCEDIMENTOS
TÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE FEITOS
CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS
Art. 109. Para efeito de controle e registro, todos os feitos, inclusive os de vara única ou privativa, serão distribuídos e cadastrados no SISCOM.
§ 1º A distribuição de feitos atenderá aos critérios de proporcionalidade, igualdade e aleatoriedade.
§ 2º Ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei ou ato regulamentar da Corte Superior do Tribunal de Justiça, os
feitos ajuizados serão distribuídos igualmente entre os Juízos, obedecido o critério de compensação.
§ 3º Para fins de compensação na distribuição, o SISCOM adotará parâmetro que permita a distribuição equânime de classes de
ações entre as varas, garantindo a preservação do princípio do juízo natural.
§ 4º A compensação ocorrerá quando houver sido realizada a distribuição, redistribuição ou exclusão de um feito.
§ 5º Os feitos distribuídos e anteriores ao SISCOM, quando cadastrados no banco de dados, não serão considerados para fins de
compensação.
§ 6º Observado o disposto na Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial, serão dispensados o registro, a distribuição e o cadastramento no SISCOM, de ações judiciais por meio de autos total ou
parcialmente digitais, cujas informações e trâmite constarão de sistema eletrônico de processamento. (§6º acrescentado pelo Provimento n.º 176, de 7 de maio de 2008).
Art. 110. É proibido ao Serviço Auxiliar de Distribuição reter quaisquer documentos destinados à distribuição, que deve ser feita
em ato contínuo e em ordem rigorosamente sucessiva, à proporção que lhe forem apresentados.
Art. 111. Na distribuição e registro de feitos, o Serviço Auxiliar de Distribuição observará a natureza, a competência, a classe e
o assunto, conforme classificação estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça nas Tabelas Processuais Unificadas. (art. 111 com
redação determinada pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
§ 1º Em se tratando de Comarca não informatizada ou em caso de eventuais falhas técnicas no SISCOM, observado, no que couber, o procedimento descrito no art. 124 deste Provimento, o Diretor do Foro deverá organizar a distribuição manual, observando-se
a natureza da ação e sua ordem de entrada na distribuição.
§ 2º A reclamação quanto à irregularidade da distribuição deverá ser dirigida, por escrito, ao Diretor do Foro que, em 48 (quarenta
e oito) horas decidirá, formalmente, sobre a reclamação.
§ 3º Decidindo ou não o Diretor do Foro sobre a reclamação, poderá o interessado dirigir-se à Corregedoria-Geral de Justiça, no
prazo de 15 (quinze) dias, após a data em que interpôs a sua reclamação ao Diretor do Foro.
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§ 4º A distribuição é de ordem pública, estando sob constante correição do Diretor do Foro e da Corregedoria-Geral de Justiça.
§ 5º No caso de ausência de procedimento próprio na tabela de classes, o Serviço Auxiliar de Distribuição fará o registro provisório da petição avulsa genérica na classe “PETIÇÃO”, encaminhando-a ao juízo competente, que decidirá sobre o enquadramento
na tabela de classes ou, se persistir a dúvida, submeterá a questão à apreciação da Corregedoria Geral de Justiça, com a indicação do
fundamento legal do procedimento. (§5º com redação determinada pelo Provimento nº 193, de 18 de janeiro de 2010)
§ 6º O registro de que trata o § 5º deste artigo será anotado pelo Serviço Auxiliar de Distribuição e controlado para adequação
posterior, após deliberação final. (§ 6º acrescentado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 112. O Juiz de Direito deve se abster de despachar medidas de natureza urgente antes da regular distribuição, salvo se estiver
designado para conhecer de habeas corpus e medidas urgentes, em caráter de plantão.
Parágrafo único. Os despachos exarados no plantão realizado fora do expediente forense não geram a prevenção do Juiz de Direito e as ações serão distribuídas por sorteio, obedecendo-se ao princípio do juízo natural, tão logo seja iniciado o expediente forense.
Art. 113. O Serviço Auxiliar de Distribuição deverá manter arquivado o livro Protocolo de Feitos Distribuídos - Livro Tombo,
tendo à sua disposição o livro Tombo Eletrônico, cujos registros contêm as distribuições dos feitos cíveis e criminais.
Seção I
Da distribuição das ações cíveis
Art. 114. Das petições iniciais, sem prejuízo de demais requisitos legais, deverão constar:
I - nome completo das partes, proibido o uso de abreviações;
II - estado civil e filiação;
III - nacionalidade;
IV - profissão;
V - número do documento de identidade e órgão expedidor;
VI - número de inscrição do CPF ou CNPJ;
VII - domicílio e residência, contendo o Código de Endereço Postal - CEP. (caput do art. 114 com redação determinada pelo
Provimento nº 200, de 27 de maio de 2010)
§ 1º A petição inicial deverá ser acompanhada do instrumento de mandato, salvo se o requerente postular em causa própria, se a
procuração estiver juntada aos autos principais ou nos casos do art. 37 do Código de Processo Civil. (§1º com redação determinada
pelo Provimento nº 200, de 27 de maio de 2010)
§2º Sendo apresentada petição inicial omissa quanto a algum dos requisitos de qualificação das partes, preceder-se-á regularmente à distribuição, lavrando-se certidão que especifique a omissão. (§1º com redação determinada pelo Provimento nº 200, de 27
de maio de 2010)
§3° Depois de recebidos em secretaria e estando devidamente autuados, os autos serão promovidos ao magistrado contendo a
informação quanto à falta de qualificação das partes. (§3º acrescentado pelo Provimento nº 200, de 27 de maio de 2010)
§4° Caberá ao magistrado determinar ao autor o atendimento ao caput deste artigo, fixando prazo para tanto, ou, na hipótese de
omissão quanto à qualificação do réu, determinar que sejam observadas as disposições contidas no §1º do art. 168 deste provimento.
(§4º acrescentado pelo Provimento nº 200, de 27 de maio de 2010)
Art. 115. A petição inicial deverá ser acompanhada do comprovante de recolhimento de custas e taxa judiciária, salvo se houver
pedido explícito de assistência judiciária ou de recolhimento posterior, conforme o caso.
Parágrafo único. Tratando-se de carta precatória sem o devido recolhimento de custas e taxa judiciária, será emitida a competente
guia contendo os valores devidos, que será remetida ao Juízo Deprecante, para as providências cabíveis.
Art. 116. O réu, em sua contestação ou resposta, ou aquele que intervier no processo na condição de terceiro, qualificar-se-á na
forma estabelecida no art. 114 deste Provimento. (art. 116 com redação determinada pelo Provimento nº 200, de 27 de maio de 2010)
Art. 116-A. As petições iniciais cíveis e criminais serão apresentadas ao Serviço Auxiliar de Distribuição devidamente ordenadas
e grampeadas, com apenas a primeira página solta, para que no verso desta seja impresso o resultado do sorteio da distribuição.
§ 1º O resultado do sorteio também poderá ser impresso na 2ª (segunda) via da petição inicial, que servirá de comprovante de
entrega, se esta for apresentada pela parte no ato da distribuição, também com a primeira página solta.
§ 2º Os expedientes cíveis e criminais oriundos dos órgãos Policiais, do Ministério Público ou outros órgãos públicos, que forem
apresentados para distribuição já autuados, também deverão estar com a 1ª (primeira) página solta, na qual será impresso o resultado
do sorteio da distribuição.
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§ 3º As disposições deste Provimento somente se aplicam à distribuição dos feitos de competência do juízo de família quando
a petição inicial trouxer expresso requerimento de distribuição por dependência. (Art. 116-A e parágrafos acrescentados pelo Provimento n.º 168, de 24 de agosto de 2007).
Art. 117. Tão logo efetivada a distribuição e realizado o cadastramento das partes, a petição será encaminhada à vara respectiva.
(Art. 117 com redação determinada pelo Provimento n.º 168, de 24 de agosto de 2007).
§ 1º No caso de medida de natureza urgente, o Serviço Auxiliar de Distribuição verificará se já houve outra que a antecedeu com
as mesmas partes, objeto e causa de pedir.
§ 2º Ocorrendo a hipótese do § 1º deste artigo, deverá ser comunicado o juízo ao qual coube a distribuição, que inicial idêntica
já foi distribuída para outra vara.
§ 3º No caso de distribuição de falências, verificar-se-á a existência de outra ação semelhante em nome da parte requerida e, em
caso positivo, providenciar-se-á a distribuição do feito por dependência.
Art. 117-A. A certidão comprobatória do ajuizamento dos feitos executivos, de que trata o art. 615-A do Código de Processo
Civil, será fornecida ao interessado mediante requerimento e recolhimento das custas judiciais e da Taxa Judiciária devidas na forma
prevista na legislação estadual e nas normas editadas pela Corregedoria Geral de Justiça.
§ 1º A certidão somente será fornecida após efetuado o cadastramento do feito e atos complementares, em especial quanto aos
dados das partes e do valor da causa.
§ 2º Para recebimento e expedição da certidão, adotar-se-á, no que couber, os procedimentos descritos nos arts. 175 a 184 deste
Provimento.
§ 3º O requerimento deverá ser apresentado pelo próprio exeqüente ou por meio do advogado do processo, com procuração devidamente constituída. (Caput do art. 117-A e §§ 1º a 3º acrescentados pelo Provimento nº. 162, de 19 de janeiro de 2007).
§ 4° Não será exigida a apresentação de procuração de Advogado que estiver devidamente cadastrado no sistema informatizado
como patrono da parte exeqüente. (§4º acrescentado pelo Provimento nº. 189, de 20 de julho de 2009).
Seção II
Da distribuição das ações criminais
Art. 118. Na distribuição das ações criminais, aplicar-se-á, no que couber, os procedimentos descritos nos arts. 114 a 117-A, no
art. 124 e nos arts. 133 a 136, deste Provimento. (Art. 118 com redação determinada pelo Provimento n.º 168, de 24 de agosto de
2007).
Art. 119. O Serviço Auxiliar de Distribuição, na distribuição de ação criminal, verificará se algum juízo, ainda que anterior ao
oferecimento da denúncia ou queixa, já antecedeu a outro na prática de algum ato processual ou de medida a ele relativa, caso em
que a este será distribuído.
Art. 120. As denúncias e queixas apresentadas nas ações penais, públicas ou privadas, deverão conter os requisitos de que tratam
o art. 114 deste Provimento e, no caso de ausência daquelas informações, obedecer-se-á ao procedimento descrito no art. 168 deste
Provimento. (art. 116 com redação determinada pelo Provimento nº 200, de 27 de maio de 2010)
Art. 121. A comunicação de prisão em flagrante será distribuída por sorteio.
Parágrafo único. A Secretaria de Juízo comandará no SISCOM a movimentação relativa à decisão prolatada pelo Juiz de Direito
na comunicação de prisão em flagrante, devendo o registro do procedimento ficar ativo no sistema informatizado até o recebimento
do inquérito policial. (parágrafo único com redação determinada pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 122. O registro e distribuição do inquérito policial seguirão rigorosamente os seguintes procedimentos:
I - os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem às partes e que são integrantes do inquérito policial serão
conferidos minuciosamente;
II - as partes - indiciado e vítima - a serem incluídas no SISCOM, serão aquelas apontadas no relatório elaborado pela autoridade
policial; e
III - estando o inquérito policial desacompanhado do relatório de que trata o §1º do art. 10 do Código de Processo Penal, serão
cadastrados os nomes indicados quando da autuação do inquérito.
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Seção III
Da distribuição por dependência
Art. 123. As petições embasadas no art. 253 do Código de Processo Civil, em que se postula distribuição por dependência, serão
distribuídas diretamente ao juízo da causa anterior.
§ 1º Para que a distribuição seja feita por dependência, deve constar expressamente o pedido na petição inicial e a indicação do
número do processo principal e da vara à qual ela se dirige. (§ 1º com numeração determinada pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho
de 2007).
§ 2º A distribuição por dependência será automática ao juízo prevento, em se tratando de ação de competência de família, caso
não haja a indicação de que trata o § 1º deste artigo, cabendo ao Juiz de Direito que receber a petição inicial determinar, se for o caso,
a redistribuição por sorteio daquela petição. (§ 2º acrescentado pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho de 2007).
Seção IV
Da distribuição manual por emergência
Art. 124. O Serviço Auxiliar de Distribuição fica autorizado a receber petições iniciais, cartas precatórias ou expedientes criminais em casos de eventuais falhas técnicas do SISCOM, mantendo, para tanto, livro com Termo de Abertura e Encerramento, destinado ao registro da distribuição manual.
§ 1º Existindo medidas de natureza urgente, o documento será recebido, devendo a ação ser registrada em livro próprio, com
imediato encaminhamento à vara indicada pela distribuição manual, conforme procedimento descrito no art. 111 deste Provimento,
entregando-se ao procurador a respectiva cópia, devidamente carimbada, constando o seu recebimento, número do registro do processo e a vara.
§ 2º Não havendo medidas de natureza urgente, o documento será recebido, entregando-se ao procurador a respectiva cópia contendo o número do registro do processo, devidamente carimbada, confirmando o recebimento e esclarecendo que o documento será
distribuído tão logo seja restabelecido o funcionamento do SISCOM.
§ 3º Quando for restabelecido o funcionamento, o registro manual será incluído no SISCOM.
§4º O Livro de Distribuição Manual por Emergência permanecerá sob a guarda do responsável pelo Serviço Auxiliar de Distribuição, proibida sua disponibilidade para consulta de pessoas estranhas ao setor.
Seção V
Dos casos especiais
Art. 125. As ações de inventário e testamento, a teor do parágrafo único do art. 1.127 do Código de Processo Civil, serão distribuídas por sorteio.
Art. 126. As ações de execuções fiscais ajuizadas pelo Estado de Minas Gerais, serão distribuídas por dependência, independentemente de despacho, aos Juízos que houverem recebido execução anterior, entre as mesmas partes.
Parágrafo único. Para o procedimento descrito no caput deste artigo, deverá o Procurador do Estado mencionar o número do
registro do processo executivo precedente.
Art. 127. As exceções de incompetência, de impedimento e de suspeição, bem como a impugnação ao valor da causa e a remoção
de inventariante, serão distribuídos como incidentes processuais à vara competente, não havendo previsão legal para o recolhimento
de custas prévias.
§ 1º O incidente de falsidade, argüido em preliminar à contestação, será protocolizado e juntado aos autos da ação principal, nos
termos do art. 390 do Código de Processo Civil.
§ 2º Se o incidente de falsidade for argüido após o encerramento da instrução, consoante o art. 393 do Código de Processo Civil,
será distribuído por dependência à ação principal e autuado em apenso.
§ 3º Não haverá a distribuição da exceção de pré-executividade, processando-se nos autos da ação principal.
Art. 128. O pedido de alvará judicial que envolver matéria de cunho sucessório, sem que haja dependentes habilitados perante a
Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, deverá ser distribuído ao Juízo do inventário
ou do arrolamento.
Parágrafo único. Para fins de registro e pesquisa no SISCOM, no pólo ativo, deverá ser cadastrado o requerente do pedido de
alvará judicial e, no pólo passivo, será cadastrada a expressão “ESPÓLIO DE” antes do nome do de cujus.
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Art. 129. A conversão da união estável será distribuída aos Juízes de Direito competente para as causas cíveis e, onde houver, ao
Juiz de Direito da vara especializada de Família.
Art. 130. Fica proibida a distribuição da reconvenção, que será processada nos próprios autos da ação em que for interposta e
deverá ser comandada através de movimentação específica pela Secretaria de Juízo, com nova inclusão das partes nos pólos ativo
e passivo da relação processual, preservando-se, contudo, os demais registros anteriores. (art. 130 com redação determinada pelo
Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Parágrafo único. (revogado) (Parágrafo único revogado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 130-A. As petições que contenham pedido de revogação de prisão, preventiva ou temporária, não serão objeto de distribuição, devendo ser protocolizadas e, após, encaminhadas ao juízo que decretou a prisão, onde serão juntadas aos autos respectivos.
(Art. 130-A acrescentado pelo Provimento nº 188, de 19 de junho de 2009)
Art. 131. A carta precatória reencaminhada pelo juízo deprecante deverá ser reativada e processada no juízo para a qual houve a
primeira distribuição, caso tenha sido efetiva a baixa automática, não sendo submetida à nova distribuição.
Parágrafo único. Realizado o recolhimento prévio nos autos da carta precatória quando da distribuição, não haverá novo preparo
no caso da reativação, sendo devido apenas o recolhimento da verba indenizatória às diligências requeridas no juízo deprecante.
Art. 132. Distribuída a carta precatória, informar-se-á ao juízo deprecante sobre a vara à qual foi encaminhada e o número que o
referido instrumento tomou na Comarca deprecada.
Parágrafo único. A informação sobre o destino de carta precatória, solicitada à distribuição pelo Juízo deprecante, será encaminhada, mediante protocolo, à Secretaria de Juízo em que estiver sendo processada a carta.
Art. 132-A Todos os procedimentos de cumprimento de sentença em feitos de competência de família serão distribuídos por
dependência e autuados em apartado.
Parágrafo único. O cumprimento de sentença em feitos de competência diversa da mencionada no caput deste artigo deverá ser
protocolizado e juntado aos autos, providenciando o escrivão a alteração da classe do processo com a devida anotação no registro de
distribuição. (Art. 132-A e parágrafo único acrescentados pelo Provimento n.º 166, de 23 de abril de 2007).
Art. 132-B. Nos termos da Resolução nº 546, de 3 de outubro de 2007, que dispõe sobre o ajuizamento de ações perante as Varas
Regionais do Barreiro, as ações relacionadas a matéria de família, referidas no inciso II do artigo 2º da Resolução nº 461, de 28 de
fevereiro de 2005, com os acréscimos da Resolução nº 503, de 12 de maio de 2006, já distribuídas às Varas de Família instaladas no
Fórum Lafayette, não serão redistribuídas, permanecendo em tramitação nas varas em que se encontram.
§ 1º Em se tratando de distribuição por dependência, as ações de que trata o caput deste artigo serão distribuídas para a Vara
de Família instalada no Fórum Lafayette onde estiver tramitando a ação principal, observado o disposto no § 2º do art. 123 deste
Provimento.
§ 2º Encontrando-se a ação principal já arquivada junto a Vara de Família instalada no Fórum Lafayette, a distribuição ocorrerá a
uma das Varas Distritais do Barreiro, devendo o Juiz de Direito a quem coube esta distribuição, requisitar à Vara de Família o desarquivamento da ação principal, com a conseqüente remessa dos autos àquele juízo. (Art. 132-B e §§ acrescentados pelo Provimento
n.º 170, de 8 de novembro de 2007).
Art. 132-C. A habilitação para o casamento, cujo procedimento ocorrer por meio de autos total ou parcialmente digitais, será
distribuída automaticamente por ato do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, através de sistema eletrônico. (Art. 132-C
acrescentado pelo Provimento n.º 176, de 7 de maio de 2008).
CAPÍTULO II
DO CADASTRAMENTO
Art. 133. Tão logo sejam distribuídas as iniciais, o Serviço Auxiliar de Distribuição procederá ao cadastramento dos nomes e
prenomes completos das partes, observados os registros constantes dos documentos elencados no art. 114 deste Provimento.
§1º Na Comarca de Belo Horizonte, caberá à Central Única de Cadastramento - CUCA, subordinada diretamente ao Serviço de
Apoio à Distribuição de Feitos, realizar a tarefa prevista no caput deste artigo, observado o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 191 deste
Provimento. (§ 1º com redação determinada pelo Provimento nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
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§ 2º Será obrigatória a inclusão nos registros de cadastramento dos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil,
com a indicação das respectivas Seções nas quais se encontrem inscritos os advogados subscritores de qualquer peça que importe em
manifestação nos autos de processo, ou, tratando-se de Defensor Público, será obrigatória a inclusão do número referente à matrícula
na Defensoria Pública - MADEP.
§ 3º As medidas de natureza urgente terão prioridade no cadastramento.
§ 4º Tratando-se de autos digitais, o proponente poderá realizar o cadastramento das partes e demais registros do processo eletrônico, previamente à distribuição. (§ 4º acrescentado pelo Provimento n.º 176, de 7 de maio de 2008).
Art. 134. É obrigatória a conferência das informações incluídas no SISCOM, fazendo-se, imediatamente, o acerto daquelas que
apresentarem erros de digitação.
Parágrafo único. Ficam o Serviço Auxiliar de Distribuição e o Escrivão responsáveis pela conferência das informações incluídas
no SISCOM, observado o disposto nos §§ 6º e 7º do art. 191 deste Provimento. (Parágrafo único com redação determinada pelo
Provimento nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
Art. 135. Quando do cadastramento de partes, o Serviço Auxiliar de Distribuição ficará atento à existência de outros feitos das
mesmas partes já inseridos no SISCOM.
Parágrafo único. Constatando tratar-se da mesma pessoa, o Serviço Auxiliar de Distribuição procederá à sua associação com a
parte já registrada no SISCOM, selecionando-a e complementando as informações porventura inexistentes, procedendo-se, então, à
unificação das pessoas.
Art. 136. O Distribuidor de Feitos, o Contador-Tesoureiro e o Escrivão devem, por ofício, zelar pela confiabilidade e integridade
da base de dados para efeito de pesquisas sobre andamento processual, emissão de relatórios gerenciais e expedição de certidões e
alvarás de folha corrida judicial.
Seção I
Do cadastramento do assunto
Art. 136-A. A todo processo judicial distribuído a partir da implantação das Tabelas Processuais Unificadas, será atribuído o(s)
assunto(s) objeto da demanda, através de registro no SISCOM.
Parágrafo único. O sistema informatizado não permitirá a movimentação do processo após a primeira conclusão ao Juiz de
Direito, caso não tenhamsido registradas as matérias ou temas discutidos no procedimento judicial, através da Tabela de Assuntos
Processuais. (art. 136-A e parágrafo único acrescentados pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 136-B. O registro do assunto no banco de dados do SISCOM se fará na forma do art. 49 deste Provimento e sob a constante
orientação e supervisão do Juiz de Direito competente.
§ 1º Havendo dificuldade na identificação do assunto principal, fica autorizado o registro provisório nas subcategorias de matérias correspondentes ao respectivo ramo do direito, conforme a estrutura da Tabela de Assuntos Processuais, devendo ser encaminhada a informação para análise da Corregedoria Geral de Justiça.
§ 2º Constatada pela Corregedoria Geral de Justiça a inexistência de assunto na tabela, será encaminhada sugestão de aperfeiçoamento ao Grupo Gestor das Tabelas Processuais Unificadas instituído pela Portaria-Conjunta nº 110, de 19 de dezembro de 2007.
§ 3º O processo cujo assunto foi registrado provisoriamente será objeto de anotação obrigatória pelo responsável pelo cadastramento do assunto, para fins de adequá-lo posteriormente. (art. 136-B e parágrafos acrescentados pelo Provimento nº 182, de 30 de
setembro de 2008)
Art. 136-C. Nos processos cíveis, o assunto principal da demanda deverá ser identificado no SISCOM, após a análise do pedido
com as suas especificações, bem como os fatos e seus fundamentos jurídicos.
Parágrafo único. O registro dos assuntos relativos aos pedidos alternativos, complementares ou cumulativos será realizado na
seqüência de apresentação da petição inicial. (art. 136-C e parágrafo único acrescentados pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro
de 2008)
Art. 136-D. Nos feitos criminais, será cadastrado como assunto principal, o crime de maior potencial ofensivo e, havendo outras condutas, deverão os demais crimes ser cadastrados na ordem em que forem narrados os fatos pelo representante do Ministério
Público.
Parágrafo único. Quando do recebimento da denúncia, a Secretaria de Juízo incluirá no SISCOM a associação do tipo penal à
parte denunciada, promovendo a alteração do registro da classe processual e procedendo à conferência do assunto cadastrado na fase
de inquérito, promovendo os ajustes à tipificação constante da denúncia. (art. 136-D e parágrafo único acrescentados pelo Provimento
nº 182, de 30 de setembro de 2008)
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CAPÍTULO III
DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS
Art. 137. A redistribuição de feitos dar-se-á quando:
I - o Juiz de Direito se declarar incompetente e não indicar o juízo para o qual declina;
II - em decorrência de novo pedido deva ser reativado um feito findo e, para esta nova situação, seja incompetente o Juízo originário;
III - não houver sido, originariamente, observada a relação de dependência por prevenção, continência ou conexão com o feito
já ajuizado;
IV - devam os autos ser remetidos a outra vara para instrução de outro processo, por requisição, sem retorno ao juízo originário;
ou
V - houver erro na distribuição, desde que não observada a competência da vara.
§ 1º Constatada uma das situações contidas nos incisos I, II, III ou IV do caput deste artigo e após despacho do Juiz de Direito, o Escrivão encaminhará os autos ao Serviço Auxiliar de Distribuição que, ao recebê-los, procederá à redistribuição do feito,
encaminhando-o à vara competente.
§ 2º Se o feito não estiver registrado no SISCOM, será providenciado o seu cadastramento na vara de origem e, logo após,
proceder-se-á à devida redistribuição, com o seu encaminhamento à vara competente.
Art. 138. É proibida a redistribuição de feito quando o Juiz de Direito se declarar impedido ou suspeito, remetendo-se os autos
ao substituto legal, com a devida movimentação do feito no SISCOM.
TÍTULO II
DA EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DOS MANDADOS
Art. 139. Nas Comarcas informatizadas, os mandados e alvarás de soltura serão emitidos e distribuídos pelo SISCOM.
Art. 140. O servidor responsável pela expedição de mandados deverá observar, inicialmente, o despacho judicial ou ordem do
Escrivão, indicando o modelo de mandado adequado ao ato a ser praticado.
§ 1º Observado o despacho judicial e o modelo de mandado correto, o servidor verificará se consta dos autos dados informantes
sobre:
I - comprovante de recolhimento prévio da verba indenizatória adequada para o caso em questão;
II - se trata-se de não recolhimento prévio legalmente permitidos;
III - se o feito está amparado pela assistência judiciária;
IV - se é caso de “diligência do juízo”; ou
V - se trata-se de casos amparados pela celebração de convênios com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
§ 2º Não havendo o recolhimento de que trata o incido I do § 1º deste artigo e não verificando-se as ocorrências de que tratam os
incisos II a V, a parte deverá ser intimada a providenciar o devido pagamento.
§ 3º Para os casos dos incisos III e IV, deverá constar dos autos despacho judicial expresso autorizando o procedimento.
§4º. Antes da expedição de mandado de prisão criminal ou civil, o servidor responsável deverá verificar nos autos se há documento em que constem os dados de qualificação do réu, em especial a filiação e o número da Carteira de Identidade ou de qualquer outro
documento válido como prova de identidade no território nacional, providenciando sua inserção no SISCOM. (§4º acrescentado pelo
Provimento nº 191, de 20 de agosto de 2009)
Art. 140-A. Para a expedição de mais de um mandado para cumprimento de diligência no mesmo endereço e na mesma data, o
servidor deverá observar o procedimento para vinculação do documento no sistema informatizado, mesmo que o feito tramite sob o
benefício da Justiça Gratuita, para que haja o cumprimento da diligência pelo mesmo Oficial de Justiça.
§1º. Para cada pessoa a ser citada ou intimada, haverá a emissão de um mandado respectivo ao ato a ser praticado, observando-se
o disposto no art. 143 deste Provimento.
§2º. Fica proibida a emissão de mandado único contendo o rol de pessoas a serem citadas ou intimadas. (art. 140-A e parágrafos
acrescentados pelo Provimento nº 185, de 5 de fevereiro de 2009)
Art. 141. Os mandados, como regra geral, serão expedidos em 2 (duas) vias, salvo nos casos de prisão e alvarás de soltura, que
serão expedidos em 3 (três) vias.
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Art. 142. Como requisito específico, deverá constar do mandado, de forma expressa ou equivalente, quando for o caso:
I - o valor da execução ou do débito;
II - o conteúdo do despacho judicial transcrito no mandado, em anexo ou feito por remissão à petição inicial;
III - a menção ao representante legal, nas ações envolvendo pessoas jurídicas; e
IV - a assinatura do Escrivão e a menção de que o faz por ordem do Juiz de Direito, exceto os mandados de prisão.
Art. 143. As cópias necessárias ao cumprimento dos mandados deverão ser anexadas, tantas quantas forem os interessados,
especialmente:
I - a cópia da petição inicial aos mandados de citação cível;
II - a cópia da denúncia aos mandados de citação criminal;
III - a cópia da Certidão de Dívida Ativa - CDA, nos mandados expedidos pela Varas de Execução Fiscal, nos termos do § 1º,
art. 6º da Lei Federal nº. 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública;
IV - a cópia da carta precatória no caso das Varas de Precatórias, bem como a documentação completa em relação ao solicitado
pelo deprecante, caso contrário, devolvê-las para que sejam complementadas; e
V - a cópia dos autos de penhora ou arresto realizados, quando for o caso de substituição, reforço, ampliação ou modificação dos
atos de constrição.
Art. 144. A indicação do Oficial de Justiça será feita pelo SISCOM em sorteio aleatório e eqüitativo e, em caso de eventuais
falhas técnicas, a distribuição manual de mandados urgentes deverá obedecer o critério de proporcionalidade, observado, ainda, o
disposto no § 3º do art. 153 deste Provimento.
Art. 145. Para efeito de distribuição e cumprimento de mandados, o território de cada Comarca poderá dividido em tantas regiões, devidamente identificadas, quantas forem necessárias para se atender às exigências dos serviços forenses.
Art. 146. Os mandados de prisão civil, originados das decisões de inadimplemento voluntário e inescusável da pensão alimentícia, serão cumpridos pelos Oficiais de Justiça. (Art. 146 com redação determinada pelo Provimento n.º 209, de 27 de janeiro de 2011).
Art. 147. Os mandados extraídos de processos onde as partes estão sob o pálio da justiça gratuita deverão ser cumpridos regularmente pelos Oficiais de Justiça, não podendo ser alegada a ausência de depósito do valor indenizatório de condução, por falta de
amparo legal.
Art. 148. Os mandados devolvidos pelos Oficiais de Justiça deverão ser registrados no SISCOM com a devida informação.
Art. 149. No caso de extravio do mandado, o Oficial de Justiça deverá, imediatamente, levar o fato ao conhecimento da Central
de Mandados, que requererá, mediante controle padronizado na mesma central, a emissão da segunda via diretamente à respectiva
Secretaria de Juízo, com justificação do pleito.
Art. 150. Na Central de Mandados e nas Secretaria de Juízo haverá sistema de controle de entrega e devolução de mandados,
bem como de ofícios requisitórios, autos de fiança, liberdade provisória, prisão domiciliar e alvarás de soltura mencionados no art.
155 deste Provimento.
Parágrafo único. O servidor responsável pela Central de Mandados emitirá mensalmente relatório gerencial que trata da operosidade dos Oficiais de Justiça, dando ciência de quaisquer irregularidades à Direção do Foro.
Art. 151. Os Oficiais de Justiça deverão cumprir os mandados que lhes forem entregues exclusivamente nas regiões onde estejam lotados, constituindo falta funcional grave o desrespeito a esta determinação, que será comunicado à Direção do Foro, para as
providências cabíveis.
Parágrafo único. A regra prevista no caput deste artigo não se aplica aos mandados extraídos de processos de execução, relativos
à citação, penhora, avaliação e registro, que devem ser cumpridos integralmente pelo Oficial de Justiça ao qual foram distribuídos.
Art. 152. São consideradas urgentes, devendo ser cumpridas no mesmo dia em que for determinada a sua expedição, as intimações ou citações para os seguintes atos:
I - medidas cautelares e antecipação de tutela;
II - audiência de réu preso;
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III - audiência, desde que a determinação judicial para expedição do mandado ocorra dentro do prazo de 5 (cinco) dias anteriores
à data da audiência, cuja contagem será retroativa, em dias corridos, incluído o da realização do ato;
IV - liminar em Mandado de Segurança; e
V - habeas corpus.
Parágrafo único. Casos especiais e circunstâncias não abrangidos pelos incisos I a V do caput deste artigo serão apreciados e
decididos, fundamentadamente, pelo Juiz de Direito, constando do mandado a urgência do seu cumprimento.
Art. 153. Os mandados de urgência serão expedidos para os atos de que tratam os incisos I a V do art. 152 deste Provimento,
podendo ser recusado o seu processamento se estiverem em desconformidade com as normas que estabelecem aqueles critérios.
§ 1º Os mandados urgentes serão distribuídos aos Oficiais de Justiça de plantão para essa finalidade e, em caso de necessidade,
também a qualquer outro Oficial de Justiça, a critério do servidor responsável pela Central de Mandados.
§ 2º Os Oficiais de Justiça de plantão exclusivamente para cumprimento de mandados de urgência permanecerão no Fórum,
devendo retornar logo após o cumprimento dos mandados.
§ 3º Em caso de eventuais falhas técnicas do SISCOM que impeçam a confecção do mandado urgente, com o consentimento
expresso do Diretor do Foro, poder-se-ão ser utilizados outros meios para confecção do mandado, caso em que, sanado o problema e
cumprido o mandado, deverá a Secretaria de Juízo expedi-lo pelo SISCOM, visando o seu registro.
Art. 154. Nos mandados de avaliação, o critério a ser adotado para fins de distribuição será o da localização dos bens a avaliar.
Art. 155. O cumprimento dos mandados de citação, de intimação e de prisão de réus que já se encontrem presos, nas Comarcas
integrantes da Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo Horizonte, far-se-á, preferencialmente, através do Oficial de Justiça,
devendo a emissão, distribuição e desincumbência dos respectivos mandados obedecerem às normas contidas neste Provimento e ao
seguinte:
I - havendo concordância dos Juízes de Direito das Comarcas contíguas àquelas da Circunscrição Judiciária Metropolitana de
Belo Horizonte, os mandados poderão ser cumpridos nas Delegacias de Polícia e Penitenciárias localizadas nessas Comarcas, devendo o Oficial de Justiça providenciar o despacho autorizativo - “cumpra-se”- no próprio mandado, valendo neste caso o despacho do
referido Juízo como dispensa da expedição de carta precatória;
II - os mandados de citação, de intimação e de prisão de réus que já se encontrem presos em Delegacias de Polícia, na Circunscrição Judiciária Metropolitana de Belo Horizonte e Comarcas contíguas, deverão ser cumpridos pelos Oficiais de Justiça e devolvidos
no prazo máximo de 3 (três) dias, contados do recebimento;
III - a Secretaria de Juízo poderá encaminhar à Central de Mandados os ofícios requisitórios para que os réus presos compareçam
aos interrogatórios e audiências designados;
IV - os mandados de citação, de intimação e de prisão do réus que já se encontrem presos em Penitenciárias, observado o disposto
no inciso I deste artigo, serão cumpridos por Oficiais de Justiça, previamente designados pela Central de Mandados e devolvidos no
prazo máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento;
V - os autos de fiança, liberdade provisória e de prisão domiciliar poderão ser levados para assinatura dos réus nos estabelecimentos prisionais, através dos Oficiais de Justiça, a critério do Juízo competente, devendo ser encaminhados pelos Escrivães à Central de
Mandados mediante comunicação interna;
VI - após a assinatura, pelo réu preso, dos autos referidos no inciso V deste artigo, o Oficial de Justiça deverá diligenciar no
sentido de fazer cumprir o respectivo alvará de soltura; e
VII - os atos descritos nos incisos V e VI deste artigo deverão ser cumpridos e devolvidos no mesmo dia à Central de Mandados,
que se encarregará de encaminhá-los, imediatamente, à respectiva Secretaria de Juízo.
Art. 156. Na hipótese de cumprimento de mandado de prisão civil, penhora ou outras medidas correlatas, o Oficial de Justiça somente deixará de efetivar a prisão ou a constrição legal por determinação expressa do Juiz de Direito. (Caput do art. 156 com redação
determinada pelo Provimento n.º 191, de 20 de agosto de 2009).
§1º. Durante o cumprimento de mandado de prisão civil, havendo alegação do devedor de que a prestação alimentícia já foi paga,
somente o Juiz de Direito poderá suspender o cumprimento da ordem de prisão, nos termos do art. 733, §3º, do Código de Processo
Civil. (§1º acrescentado pelo Provimento n.º 191, de 20 de agosto de 2009).
§2º. Ocorrendo a hipótese prevista no §1º deste artigo, deverá o Oficial de Justiça cumprir a ordem de prisão e certificar à Secretaria de Juízo sobre o alegado, promovendo, ainda, a urgente devolução do mandado. (§2º acrescentado pelo Provimento n.º 191, de
20 de agosto de 2009).
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Art. 157. Caberá ao Oficial de Justiça verificar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do mandado:
I - se está dentro dos limites de sua região de atuação;
II - se contém os documentos que devam acompanhá-lo;
III - se expedido em conformidade com o art. 165 deste Provimento;
IV - se contém os requisitos apresentados nos incisos I a IV do art. 142 deste Provimento; e
V - se consta o prazo para defesa e se foi expedido nos termos do art. 225 e do art. 285 do Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Na ocorrência de desconformidade aos incisos I a V do caput deste artigo, o Oficial de Justiça devolverá o
mandado à Central, mencionando o ocorrido, dentro do mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ser responsabilizado
disciplinarmente.
Art. 158. Nos processos de execução em que os devedores residirem em endereços diversos, será respeitada, para fins de distribuição de mandados, a região correspondente ao endereço de cada devedor.
§ 1º Efetivada a citação, o mandado deverá permanecer em poder do Oficial de Justiça durante o prazo legal.
§ 2º Decorrido o prazo referido no § 1º deste artigo, o Oficial de Justiça verificará, na Secretaria de Juízo, se houve o pagamento
ou oferecimento de bens à penhora, caso em que o mandado será imediatamente devolvido.
§ 3º Na hipótese de não terem os devedores quitado a dívida ou oferecido bens à penhora, o Oficial de Justiça prosseguirá no
cumprimento do mandado, procedendo à penhora de bens, à respectiva intimação das partes, avaliação e registro, quando for o caso.
Art. 159. O cumprimento de mandado por mais de um Oficial de Justiça, excetuando-se as disposições legais, se dará por determinação do Juiz de Direito, em despacho fundamentado. (Caput do art. 159 com redação determinada pelo Provimento n.º 206, de
28 de setembro de 2010).
§ 1º O responsável pela Central de Mandados designará, previamente à realização da diligência, o segundo Oficial de Justiça. (§
1º acrescentado pelo Provimento n.º 203, de 13 de julho de 2010).
§ 2º Caberá à parte responsável recolher a verba indenizatória de transporte devida ao Oficial de Justiça companheiro. (§ 2º
acrescentado pelo Provimento n.º 203, de 13 de julho de 2010).
Art. 160. A entrega de mandados pela Secretaria de Juízo à Central de Mandados deverá ocorrer até as 16 horas, com exceção
das medidas urgentes.
Art. 161. Os Oficiais de Justiça deverão comparecer diariamente à Central de Mandados, no horário compreendido entre 8 e 16
horas, para recebimento e devolução de mandados, quando, então, providenciarão o registro de seu ponto diário.
Parágrafo único. Os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à Central de Mandados no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados do seu recebimento pelo Oficial de Justiça. (Parágrafo único com redação determinada pelo Provimento n.º 211, de 4 de
março de 2011).
Art. 162. Os mandados de intimação de partes, testemunhas e auxiliares da Justiça deverão ser cumpridos e devolvidos até 5
(cinco) dias antes da audiência.
§ 1º Em casos excepcionais, para evitar o cancelamento da audiência, a intimação poderá ser entregue até a data de sua realização, hipótese em que o Oficial de Justiça deverá comunicar tal circunstância à Central de Mandados, a fim de que o processamento
do mandado e a sua entrega à respectiva Secretaria de Juízo ocorra em caráter de urgência. (§ 1º com redação determinada pelo Provimento n.º 165, de 27 de março de 2007).
§ 2º Nos casos de feitos de procedimento sumário, os mandados deverão ser cumpridos e devolvidos à Central de Mandados até
15 (quinze) dias antes da audiência. (§ 2º com redação determinada pelo Provimento n.º 165, de 27 de março de 2007).
Art. 163. Quando do cumprimento de mandados, os Oficiais de Justiça deverão entregar cópia do mandado expedido, colhendo
assinatura e exarando a respectiva certidão.
Parágrafo único. Os Oficiais de Justiça deverão identificar-se com a carteira funcional quando se apresentarem às partes no momento do cumprimento dos mandados.
Art. 164. A devolução de mandados cumpridos pelos Oficiais de Justiça deverá ocorrer até as 16 horas, ressalvados os casos de
medidas urgentes.
Art. 165. Os mandados não deverão ser expedidos ou entregues aos Oficiais de Justiça com antecedência superior a 90 (noventa)
dias da data fixada para a prática dos atos processuais, exceto no caso de mandados extraídos de cartas precatórias ou de alimentos
provisionais.
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Art. 166. É proibido fornecer às partes e seus respectivos advogados os nomes dos Oficiais de Justiça incumbidos do cumprimento de mandados.
§ 1º A regra disposta no caput deste artigo não se aplica aos casos de despejo compulsório, busca e apreensão, reintegração e
imissão de posse, remoção de bens e atos nos quais as partes e advogados deverão providenciar os meios necessários para viabilizar
o respectivo cumprimento.
§ 2º As providências relativas ao fornecimento dos meios necessários ao cumprimento dos mandados expedidos referem-se às
condições materiais e não de caráter monetário, sendo estas de exclusiva iniciativa da parte.
§ 3º Nenhuma informação relativa a nome do Oficial de Justiça será lançada nos autos ou contracapas do processo.
Art. 167. O Oficial de Justiça, ao dar cumprimento aos mandados, não encontrando a pessoa física ou jurídica, e, neste último
caso, não encontrando o seu representante legal, deverá buscar informações na vizinhança e certificar o ocorrido, identificando a
pessoa que tenha prestado ditas informações.
Parágrafo único. Verificando a Central de Mandados, ao receber o mandado do Oficial de Justiça, que não foi cumprido o disposto no caput deste artigo, restitui-lo-á ao Oficial de Justiça para que complemente a diligência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 168. O servidor responsável pela solicitação dos mandados deverá proceder com a devida atenção, verificando a existência
de identificação das partes devidamente cadastradas no SISCOM, evitando-se, ainda, a indicação errônea dos endereços.
§ 1º Em caso de inexistência de dados de identificação da parte, o mandado será expedido contendo a determinação de que os
Oficiais de Justiça, no momento de se proceder à citação da parte ou cumprir a diligência correspondente, deverá fazer constar de
sua certidão os dados relativos à qualificação de tais pessoas, mencionando-se o número do registro do CPF, o número da Carteira de
Identidade ou qualquer outro documento válido como prova de identidade no território nacional.
§ 2º Em caso de reiteradas incidências de erros quanto à indicação correta dos endereços, constatadas pela Central de Mandados,
o Escrivão deverá ser cientificado das ocorrências e receber a devida orientação.
§ 3º A redistribuição dos mandados à região correta ficará a cargo da Central de Mandados, após ter sido o mandado devolvido
pelo Oficial de Justiça.
§4º Na hipótese de ser necessária a indicação, para cumprimento do mandado, de endereço que não conste do sistema informatizado, a Secretaria de Juízo deverá comunicar o fato, incontinenti, ao setor responsável pela manutenção do banco de dados de logradouros para que este proceda à inclusão do referido endereço. (§ 4º acrescentado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009).
§5º Na hipótese prevista no §4º deste artigo, caso o setor responsável pelo banco de dados de logradouros constate não haver
registros do endereço na comarca, comunicará o fato à Secretaria de Juízo, e autorizará a esta que informe o endereço utilizando-se
do recurso “endereço temporário” disponível no SISCOM. (§ 5º acrescentado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§6º Fica proibido à Secretaria de Juízo utilizar o recurso “endereço temporário” sem a autorização prevista no §5º deste artigo.
(§ 6º acrescentado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 169. O Escrivão, ao receber despacho judicial que altere a situação processual refletindo no cumprimento de mandados já
entregues à Central de Mandados, enviará, imediatamente, ofício à Central, solicitando o recolhimento do mandado.
Art. 170. É proibida à Central de Mandados a inserção, alteração de dados ou informações constantes dos mandados, bem como
a extração e entrega de cópia aos interessados.
Parágrafo único. Aplica-se a disposição do caput deste artigo aos Oficiais de Justiça e demais servidores.
Art. 171. A verba recolhida para reembolso das despesas de locomoção do Oficial de Justiça ser-lhe-á creditada após a devolução
do mandado devidamente cumprido.
§ 1º O mandado será considerado cumprido quando a diligência tenha sido terminativa, assim considerada aquela com características de finalização ou que não se cumpriu por circunstâncias alheias à vontade do Oficial de Justiça, desde que adotadas e esgotadas
todas as providências a seu cargo para a execução do ato.
§ 2º Nos casos de solicitação de novo prazo e outras medidas necessárias à continuidade do cumprimento do mandado, este retornará ao mesmo Oficial de Justiça que solicitou tais medidas.
Art. 172. É dever do Oficial de Justiça envidar o máximo de empenho para efetuar a diligência e firmar a certidão correspondente
da forma mais completa e esclarecedora.
§ 1º Nos casos de diligência citatória ou de intimação infrutíferas, deverá o Oficial prestar esclarecimentos pormenorizados na
certidão que lavrar.
§ 2º O Oficial de Justiça poderá, quando necessário, requisitar força policial para cumprimento dos mandados.
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Art. 173. As certidões citatória ou de intimação devem ser firmadas da forma mais completa possível, observados os requisitos
legais e os atos administrativos pertinentes.
§ 1º Na certidão positiva, o Oficial de Justiça deverá:
I - mencionar o endereço, o horário e a data da realização da diligência;
II - qualificar o citado ou intimado, nominando-o, e, se for pessoa jurídica, mencionando a sua razão social e nominando o seu
representante legal;
III - fazer constar das suas certidões os dados relativos à qualificação das pessoas que figurem no pólo passivo, cujas identificações não constam registradas nos autos do processo, mencionando número do registro do CPF, o número da Carteira de Identidade
ou qualquer outro documento válido como prova de identidade no território nacional;
IV - fazer referência da leitura do mandado e da documentação que o integra;
V - comprovar a entrega da contrafé, com sua aceitação ou recusa;
VI - mencionar a obtenção da nota de ciência e, se analfabeto o réu, demonstrar que o ato foi assistido por uma ou mais testemunhas e que a assinatura no mandado foi lançada a seu rogo, com resumo do ocorrido;
VII - evitar entrelinhas, emendas, espaços em branco e rasuras, sem a devida ressalva;
VIII - juntar, nos atos praticados através de procurador, cópia da procuração ou menção dos dados identificadores se passada por
instrumento público, exceto no processo penal, onde os atos são personalíssimos; e
IX - assinar a certidão, fazendo constar em letra de forma, à máquina ou por carimbo, o nome e a função do signatário.
§ 2º Na certidão negativa, o Oficial de Justiça deverá constar, além dos requisitos alinhados nos incisos I, VII, e IX do § 1º desde
artigo:
I - não ter sido o réu localizado;
II - os meios empregados para a localização do réu; e
III - o número de diligências negativas realizadas, com suas datas e horários, bem como o nome e a qualificação de pessoa que
possa confirmar as circunstâncias do fato que impossibilitou o cumprimento do mandado, inclusive o local onde o réu possa ser encontrado, se for o caso.
Art. 174. Nos inventários, arrolamentos e execuções judiciais, a avaliação dos bens poderá ser realizada pelo Oficial de Justiça
ou pelo Avaliador Judicial, onde houver, nos termos dos arts. 680 e 1.003 do Código de Processo Civil.
TÍTULO III
DAS CERTIDÕES SOBRE A EXISTÊNCIA E O ANDAMENTO DE PROCESSOS
Art. 175. Para expedição de certidões sobre a existência e o andamento de processos cíveis e criminais, deverão ser fielmente observadas as disposições da legislação processual, os procedimentos da lei de custas e as disciplinas dos atos normativos de regência,
sem necessidade de autorização da Corregedoria-Geral de Justiça.
Parágrafo único. É proibida a expedição de certidão plurinominal.
Art. 176. As certidões abrangem os processos em andamento contra determinada pessoa natural ou jurídica, relativamente às
ações cíveis e criminais, cujos registros estejam ativos no SISCOM.
§ 1º A expedição das certidões sobre a existência e o andamento de processos cíveis, criminais e alvarás de folha corrida judicial
é efetivada através do SISCOM, em se tratando de Comarcas informatizadas.
§ 2º Na Comarca de Belo Horizonte compete à Central de Certidões receber os requerimentos, pesquisar e expedir os documentos
referidos no caput deste artigo.
§ 3º Nas demais Comarcas informatizadas, compete à Secretaria de Juízo, no âmbito de sua competência, receber os requerimentos de certidões sobre a existência e o andamento de processos cíveis, criminais e alvarás de folha corrida judicial, pesquisar e
fornecer os referidos documentos.
§ 4º Em Comarcas com mais de uma Vara de natureza Criminal, o alvará de folha corrida judicial e a certidão sobre existência
e o andamento de processos criminais serão recebidos e expedidos, mediante rodízio, pela Secretaria de Juízo indicada pelo Diretor
do Foro.
§ 5º Em Comarcas com mais de uma Vara de natureza Cível para efeito de recebimento e expedição de certidões sobre a existência e o andamento de processos cíveis, poderá o Diretor do Foro adotar a sistemática disciplinada no § 4º deste artigo.
§ 6º Faculta-se ao Diretor do Foro designar um ou mais servidores para a execução das tarefas de que tratam os §§ 4º e 5º deste
artigo, sem prejuízo das funções ordinárias que lhes são afetas. (§ 6º acrescentado pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho de 2007).
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Art. 177. Nas Comarcas informatizadas em que ainda não tenha sido efetuado o cadastramento completo do acervo dos feitos
cíveis ativos e criminais baixados, caberá ao Escrivão designado por ato do Diretor do Foro receber os requerimentos de certidões,
pesquisar no SISCOM e consultar as anotações manuais constante de fichários e livros do Contador-Tesoureiro, para certificar-se de
que não há processos sem registros.
§ 1º Havendo ação proposta contra o requerente e não estando o processo registrado no SISCOM, deverá ser providenciado o seu
cadastramento, comandada a última movimentação processual e, somente após, expedida a certidão.
§ 2º No caso de haver registros no fichário do Contador-Tesoureiro e não sendo localizado o processo para efeito de cadastramento, deverá o Escrivão da vara a que pertence o processo expedir certidão do que constar nos assentamentos manuais, tanto do
Contador-Tesoureiro, quanto da sua Secretaria de Juízo.
Art. 178. Em nenhuma hipótese poderão ser acrescentadas nas certidões expedidas pelo SISCOM quaisquer informações através
de carimbo, por escrita manual, datilográfica ou por qualquer outro meio.
Art. 179. Os interessados, salvo nas hipóteses legais, deverão apresentar, no ato do requerimento da certidão ou do alvará de
folha corrida judicial, um dos documentos enumerados neste artigo, anexando ao pedido o comprovante de pagamento através da
guia apropriada:
I - pessoa natural: Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou qualquer outro documento válido
como prova de identidade no território nacional; ou
II - pessoa jurídica: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
§ 1º As certidões serão identificadas numericamente com o mesmo número do respectivo pedido. (§ 1º com redação determinada
pelo Provimento-Conjunto n.º 12, de 2 de março de 2010).
§ 2º (revogado). (§ 2º revogado pelo Provimento-Conjunto nº. 12, de 2 de março de 2010).
§ 3º No caso de solicitação de certidão por pessoa física que possua firma individual com o mesmo nome, ou solicitação por firma
cujo nome é o mesmo da pessoa física, constatado que se trata da mesma pessoa, deverão constar na certidão, quando ocorrer a sua
expedição, todas as ações que porventura existam contra ambas.
§ 4º Nas hipóteses de pessoas ainda não cadastradas no SISCOM, ou cadastradas de forma incompleta, e quando ocorrer justificação plausível, poderá ser exigida do requerente a apresentação de mais de um dos documentos alinhados nos incisos I e II do caput
deste artigo.
Art. 180. Da certidão e do alvará de folha corrida judicial constarão os principais dados relativos a eventuais ações em curso
contra a pessoa indicada e cujos registros figurem no SISCOM, até a data de sua expedição.
Parágrafo único. É proibido o fornecimento de certidão específica sobre determinada espécie de ação, salvo se comprovada a
necessidade, em decorrência de norma positiva, hipótese em que na certidão será consignada e destacada a advertência: “A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA
DAQUELAS AQUI MENCIONADAS”.
Art. 181. A certidão criminal será expedida com as discriminações “positiva” ou “negativa”, assim entendidas:
I - certidão positiva, quando dela constar a existência de ação criminal, a partir do recebimento da denúncia ou queixa até o cumprimento da pena ou extinção da punibilidade; e
II - certidão negativa, nos demais casos.
Art. 182. Da certidão criminal ou do alvará de folha corrida judicial não constarão as referências adiante enumeradas, salvo nas
hipóteses de atendimento de requerimento pessoal do interessado, requisição de Juiz de Direito e outros casos expressos em lei:
I - à condenação cuja pena foi condicionalmente suspensa;
II - à condenação cuja pena foi cumprida ou extinta; e
III - aos registros referentes a inquérito policial, prisão em flagrante, prisão preventiva, arbitramento de fiança, carta precatória,
citatória ou intimatória, liberdade provisória, habeas corpus, notificação, justificação, e reabilitação.
Art. 183. Para instrução de processos cíveis, criminais, pedidos de fiança e outros casos expressos em lei, o Escrivão, após consultar o SISCOM, certificará nos próprios autos sobre os antecedentes do acusado e a fase da tramitação do processo.
§ 1º É da competência do Escrivão, e não da Central de Certidões, expedir a certidão de antecedentes criminais, quando da instrução de processos a seu cargo.
§ 2º É dever do Escrivão, quando solicitado pela Central de Certidões, incluir, de imediato, os dados de sentença e demais informações sobre o sentenciado.
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Art. 184. As certidões referentes às ações cíveis, criminais e alvarás de folha corrida judicial deverão estar disponíveis aos interessados, aos seus procuradores ou às pessoas que apresentarem o respectivo comprovante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, salvo motivo justificado, conforme art. 273, inciso VII, da Lei Complementar nº 59, de 2001, alterada pela Lei Complementar
nº 85, de 2005.
§ 1º Os pedidos de antecipação de entrega de certidões, desde que fundamentados, serão apreciados pelo Diretor do Foro.
§ 2º Os documentos não procurados no prazo de 30 (trinta) dias serão inutilizados.
Art. 185. A expedição de alvará de folha corrida judicial e certidão para fins eleitorais será gratuita, nos termos da Constituição
Federal.
Art. 185-A. A certidão de que trata o art. 615-A do Código de Processo Civil, comprobatória do ajuizamento de execução, será
obtida nos termos do art. 117-A deste Provimento, cuja pesquisa no SISCOM será realizada através do número do registro que o
processo recebeu, no momento da distribuição da petição inicial. (Art. 185-A acrescentado pelo Provimento n.º 162, de 19 de janeiro
de 2007).
TÍTULO IV
DAS INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DE PROCESSOS
Art. 186. Cumprida ou extinta a pena, as informações processuais registradas no SISCOM permanecerão armazenadas, sendo
proibidas referências acerca de tais registros.
Parágrafo único. As informações processuais referidas no caput deste artigo poderão ser fornecidas à própria parte ou ao seu
procurador e, em casos excepcionais, mediante autorização do Diretor do Foro.
Art. 187. As informações sobre processos que dizem respeito a segredo de justiça, somente serão fornecidas se o interessado se
identificar como parte ou advogado no processo.
§ 1º A informação sobre a tramitação de processo dessa natureza, disponibilizada pelo SISCOM, com a preservação da identificação das partes, não ofende o sigilo legal.
§ 2º A divulgação de informação sobre andamento dos processos pela internet somente será realizada com preservação do sigilo
quanto à identificação das partes.
§ 3º As informações relativas aos feitos de que tratam os §§ 4º e 6º do art. 76 da Lei Federal nº 9.099, de 1995, o art. 93 do Código
Penal, o art. 163 e o art. 202 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que instituiu a Lei de Execução Penal, além de outros
impedimentos legais, não serão disponibilizadas para consultas através da internet.
§ 4º As informações de que trata o caput deste artigo serão impressas com as iniciais dos nomes das partes.
Art. 188. Por conveniência administrativa, poderá ser limitada a emissão de informações processuais, quando as solicitações
ultrapassarem o limite de 20 (vinte), por solicitante, proibido o recebimento de pedido de informações para entrega futura.
Art. 189. As consultas formuladas pelo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil só serão fornecidas mediante a
identificação do advogado consulente.
Parágrafo único. Somente serão fornecidas consultas relativas às movimentações realizadas nos últimos 30 (trinta) dias, nos
processos em que os números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil dos procuradores das partes estejam devidamente
cadastrados no SISCOM.
Art. 190. É proibido às Secretarias de Juízo e aos Serviços Auxiliares da Direção do Foro o fornecimento de informações processuais e custas por telefone.
Parágrafo único. As partes, seus advogados ou terceiros interessados serão atendidos no balcão da Secretaria de Juízo somente
quanto portarem informativo processual que noticie a tramitação de processos, datado do mesmo dia do atendimento. (Parágrafo
único com redação determinada pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
TÍTULO V
DO RECEBIMENTO DOS NOVOS FEITOS
Art. 191. Compete ao Escrivão diligenciar para que os expedientes distribuídos à Secretaria de Juízo, sejam buscados no Serviço
Auxiliar de Distribuição, diariamente, entre 8 horas e 13 horas e 30 minutos.
§ 1º A Secretaria de Juízo procederá à conferência obrigatória das informações cadastradas, confrontando os dados constantes
dos processos e das petições iniciais com os constantes dos relatórios de cadastramento do SISCOM, especialmente, nome, tipo de
partes , classe e número do processo.
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§ 2º O expediente que, por engano, tenha sido destinado ou distribuído à Secretaria de Juízo, será devolvido ao Serviço Auxiliar
de Distribuição, procedendo-se, conforme o caso, à anotação no Protocolo de Feitos Distribuídos.
§ 3º Serão movimentados no SISCOM, com prioridade, os casos de medidas de natureza urgente e os que importem em perecimento de direito.
§ 4º Serão encaminhados ao Serviço Auxiliar de Distribuição, para inclusão no SISCOM, os feitos que devam ser autuados em
apenso, fazendo-se constar neles o número do processo principal.
§ 5º As folhas do Protocolo de Feitos Distribuídos encaminhadas à Secretaria de Juízo deverão ser arquivadas.
§6º Competirá ao Escrivão lançar no SISCOM os dados pessoais das partes porventura não cadastrados, aqueles inseridos nas
respostas da partes litigantes ou em qualquer petição que importe em intervenção de terceiros, bem como corrigir os dados que porventura tenham sido inseridos incorretamente no sistema informatizado. (§ 6º com redação determinada pelo Provimento nº 183, de
1º de dezembro de 2008)
§7º O procedimento de que trata o §6º deste artigo não será realizado quando for necessária a inclusão ou alteração do nome das
partes, bem como quando o registro da parte estiver associado a outro processo e devidamente unificado no banco de dados, devendo
os autos ser remetidos ao Serviço Auxiliar de Distribuição, para as providências cabíveis. (§ 7º acrescentado pelo Provimento nº 183,
de 1º de dezembro de 2008)
TÍTULO VI
DA MANUTENÇÃO DOS DADOS NO SISCOM
Art. 192. O SISCOM será atualizado diariamente e todos os atos processuais havidos serão incluídos no mesmo dia de sua realização, observando-se os códigos e procedimentos corretos em cada caso.
§ 1º Constitui infração disciplinar de natureza grave a falta de inclusão de informação no SISCOM.
§ 2º O servidor que inserir dados falsos, alterar ou excluir informações não autorizadas, responde civil, penal e administrativamente.
§ 3º Será observado o fiel cumprimento da Resolução nº 290, de 5 de dezembro de 1995, da Corte Superior do Tribunal de Justiça,
que disciplina a movimentação de autos de processos na Secretaria de Juízo das Comarcas do Estado de Minas Gerais.
Art. 193. Compete ao Escrivão:
I - providenciar a inclusão dos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil dos advogados ou dos números da
MADEP do Defensor Público, tão logo o réu ou interveniente se faça representar no processo; e
II – providenciar perante o Serviço Auxiliar de Distribuição para que sejam incluídos no SISCOM os nomes daqueles que, por assistência, substituição, oposição, nomeação, denunciação ou chamamento, vierem a intervir no processo, bem como nos casos de reconvenção, segundo suas novas situações; e (Inciso II com redação determinada pelo Provimento nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
III – incluir no SISCOM os dados pessoais das partes colhidos nos termos do §6º do art. 191 deste Provimento, bem como corrigir os dados que porventura tenham sido inseridos incorretamente no sistema informatizado. (Inciso III acrescentado pelo Provimento
nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
Art. 194. O servidor responsável pela juntada do mandado aos autos procederá à leitura da certidão do Oficial de Justiça e, constatando que a parte foi devidamente identificada, notificará o Escrivão para que este tome as providências previstas no inciso III do
art. 193 deste Provimento. (Art. 194 com redação determinada pelo Provimento nº 183, de 1º de dezembro de 2008)
Art. 195. Nos feitos criminais, tão logo sejam proferidas as sentenças condenatórias, as informações relativas a elas deverão,
obrigatoriamente, ser incluídas no SISCOM, para efeito de expedição de certidão de antecedentes criminais e da guia de execução
penal.
Art. 196. É dever do Escrivão incluir corretamente no SISCOM a matrícula do Juiz de Direito que despachar, sentenciar ou realizar audiência, seja ele titular, substituto ou cooperador.
Parágrafo único. Caberá ao Juiz de Direito, após prolação e assinatura de despacho, decisão ou sentença, apor carimbo ou utilizar
qualquer outro meio que propicie a sua identificação, para fins da correta inclusão da sua operosidade no SISCOM, nos termos da
Resolução nº 495, de 17 de janeiro de 2006, da Corte Superior do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o provimento de cargos de
magistrado de carreira.
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TÍTULO VII
DA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS
Art. 197. Havendo petições protocolizadas e dirigidas ao processo, a Secretaria de Juízo deverá proceder à imediata juntada do
documento aos autos, ainda que estejam eles conclusos ao Juiz de Direito.
§1º Apresentada petição subscrita pelos procuradores das partes com proposta de divisão do prazo legal, ou daquele fixado no
despacho judicial, o Escrivão procederá à juntada independentemente de protocolo prévio e despacho, nos termos do § 4º do artigo
162 do CPC, e concederá a vista dos autos mediante carga, na forma acordada naquele documento. (§1º acrescentado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§2º A petição de que trata o § 1º deste artigo deverá ser apresentada à Secretaria de Juízo contendo a concordância de todas as
partes incumbidas da manifestação no processo, por seus procuradores, e a precisa indicação da forma de divisão do prazo. (§2º
acrescentado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§3º A Corregedoria-Geral de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, poderão adotar modelo padronizado da petição de que tratam os §§1º e 2º deste artigo, mediante ato conjunto. (§3º acrescentado pelo Provimento nº. 195, de 8 de
fevereiro de 2010).
Art. 198. Em caso de desaparecimento dos autos e havendo autos suplementares, o processo prosseguirá nestes autos, a teor do
art. 1.063 do Código de Processo Civil.
§ 1º Procedido o cadastramento da ação de Restauração de Autos, não havendo autos suplementares, o registro do processo cujos
autos foram extraviados ou perdidos ficará ativo no sistema informatizado enquanto tramitar a ação de restauração, permanecendo
na movimentação que indique que a restauração encontra-se em processamento. (§1º com redação determinada pelo Provimento nº
173, de 10 de janeiro de 2008).
§ 2º Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais e o processo retomará seu curso normal, diligenciando a
secretaria de juízo para que seja procedida à baixa do registro dos autos originais. (§2º com redação determinada pelo Provimento nº
173, de 10 de janeiro de 2008).
§ 3º O Escrivão deverá providenciar para que se proceda à alteração da classe dos autos do processo restaurado, observado o
registro da classe original, com a devida anotação no registro de distribuição. (§3º acrescentado pelo Provimento nº 173, de 10 de
janeiro de 2008).
Art. 199. Cabe à Corregedoria-Geral de Justiça a definição, no SISCOM, das movimentações processuais que permitem que o
feito conste em situação especial.
Parágrafo único. A utilização das movimentações especiais se dará em casos específicos, seja por determinação legal ou judicial,
observados os códigos existentes no SISCOM, que deverão estar adequados quanto àquelas determinações.
Art. 200. O Escrivão deverá fazer a conclusão de autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e executar os atos processuais no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 201. Os autos de processo não poderão permanecer paralisados por mais de 30 (trinta) dias aguardando o cumprimento de
diligências, devendo o Escrivão encaminhá-los, independentemente da quantidade, mediante carga, ao Juiz de Direito ou Promotor
de Justiça, datando os termos de conclusão ou vista.
Parágrafo único. A recusa de recebimento dos autos por parte do Juiz de Direito ou Promotor de Justiça deverá ser certificada e
comunicada à Corregedoria-Geral de Justiça ou à Corregedoria do Ministério Público para as providências cabíveis.
Art. 202. É proibida a renovação de movimentação processual ou a utilização de movimentação especial, dando andamento ao
feito no SISCOM, com o intuito de dissimular a existência de processos paralisados além do prazo legal.
Art. 203. O Escrivão não poderá fornecer certidão de que o “JUIZ DE DIREITO NÃO POSSUI AUTOS EM SEU PODER,
ALÉM DOS PRAZOS LEGAIS”, ou quaisquer outras certidões de conteúdo similar, quando o Juiz de Direito devolver os processos
à Secretaria sem despacho ou com despacho para conclusão posterior.
Art. 204. Nos casos de processos que tramitam em segredo de justiça ou que já estejam encerrados, a consulta aos autos será
restrita às partes, seus procuradores e ao Órgão do Ministério Público.
Art. 205. O Escrivão deverá fazer a devida comunicação ao Juiz de Direito, sempre que forem ultrapassados os prazos legais para
a devolução dos autos à Secretaria de Juízo.
Art. 206. É proibida a prática de atos de autenticação de cópias reprográficas de documentos avulsos pelo Escrivão, limitando
sua atuação apenas a portar por fé, mediante lavratura da certidão, a conformidade com os originais das cópias reprográficas de documentos extraídos de livros, processos e papéis sob sua guarda, ou a eles destinados.
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TÍTULO VIII
DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS
Art. 207. É de responsabilidade do Escrivão a emissão dos relatórios diários e mensais, com informações relativas às situações
existentes no SISCOM.
§ 1º A emissão do Mapa de Movimento Forense ficará a cargo da própria Secretaria de Juízo, cabendo ao Escrivão executar os
comandos de impressão do referido mapa, mensalmente, bem como dos demais relatórios gerenciais.
§ 2º Após a emissão dos relatórios gerenciais, serão eles entregues ao Juiz de Direito para análise e tomada de providências que
visem alcançar a indispensável qualidade, presteza e eficiência na prestação jurisdicional.
§ 3º Havendo feitos paralisados há mais de 30 (trinta) dias com carga ao Promotor de Justiça, o Escrivão emitirá o relatório contendo os feitos nesta situação, em duas vias, sendo uma entregue, por ofício, ao Promotor de Justiça, e a outra encaminhada, também
por ofício, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, para ciência e providências cabíveis.
§ 4º Existindo feitos paralisados há mais de 30 (trinta) dias com remessa à Delegacia de Polícia, o Escrivão emitirá o relatório
contendo os feitos nesta situação, em duas vias, sendo encaminhados, por ofício à Delegacia de Polícia local ou de origem do inquérito e à Corregedoria-Geral de Polícia, para ciência e providências cabíveis.
Art. 208. O Escrivão deverá emitir, periodicamente, relatório dos autos que se encontrar com prazo legal e de protocolo vencidos,
adotando a providência cabível em cada situação.
§ 1º Havendo autos que se encontrem fora da Secretaria de Juízo além do prazo legal, o Escrivão deverá intimar o Procurador
que os retirou e que ainda os detenha em seu poder para que os restitua.
§ 2º Restando infrutífera a providência de que trata o § 1º deste artigo, o Escrivão deverá levar o fato ao conhecimento do Juiz
de Direito, para a adoção das providências necessárias.
Art. 209. A aferição da operosidade dos Juízes de Direito será elaborada e disponibilizada conforme dispõe a Resolução nº 495,
de 2006, observado o disposto no art. 196 deste Provimento.
TÍTULO IX
DAS INTIMAÇÕES
CAPÍTULO I
DAS INTIMAÇÕES NO DIÁRIO DO JUDICIÁRIO ELETRÔNICO
(Capítulo com denominação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 210. Compete ao Escrivão diligenciar para que seja encaminhada à publicação no Diário do Judiciário, a pauta de expedientes da secretaria do juízo, contendo, preferencialmente, as súmulas de decisões e despachos recorríveis, as ordens de abertura de vista
às partes, os prazos para preparo de feitos e de recursos e quaisquer outros atos cuja publicação for determinada pelo Juiz de Direito.
(Caput do art. 210 com redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 1º As decisões e sentenças poderão ser publicadas somente em sua parte dispositiva, com supressão do relatório, da fundamentação, da data, do nome do prolator e das demais expressões dispensáveis. (§1º com redação determinada pelo Provimento nº. 187,
de 22 de abril de 2009)
§ 2º Serão observados rigorosamente os códigos existentes no SISCOM, para a publicação dos atos judiciais.
Art. 210-A. Os Advogados e as partes serão intimados através de publicação no Diário do Judiciário, observado as disposições
contidas no caput do art. 210 deste Provimento.
§ 1º As intimações do Ministério Público, da Fazenda Pública e da Defensoria Pública serão efetuadas pessoalmente.
§ 2º A intimação pelo Diário do Judiciário não exclui as demais formas de intimação. (art. 210-A e parágrafos acrescentados pelo
Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 211. Para dar cumprimento ao disposto no art. 210 deste Provimento, incumbe ao Escrivão verificar se o número de inscrição
na Ordem dos Advogados do Brasil do Advogado foi incluído no SISCOM e, em caso negativo, proceder à sua inclusão.
§ 1º Do expediente forense destinado à publicação no Diário do Judiciário basta constar o nome de apenas um dos procuradores
de cada parte a ser intimada.
§ 2º Havendo mais de uma pessoa em cada um dos pólos da relação processual, ativo ou passivo, será mencionado apenas o nome
da primeira, acrescido da expressão “E OUTROS”.
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Art. 212. O Escrivão certificará nos autos que o expediente foi preparado e encaminhado à publicação. (Caput do art. 212 com
redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 1º Somente será certificado nos autos que a intimação se efetivou, após a conferência no Diário do Judiciário sobre regularidade
da publicação. (§1º com redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
§ 2º Será considerado intimado o Advogado que, comparecendo à Secretaria de Juízo antes da efetiva publicação do expediente
no Diário do Judiciário, tiver ciência do ato a ser realizado e obtiver vista dos autos no balcão ou mediante carga.
§ 3º Ocorrendo a hipótese prevista no § 2º deste artigo, o Escrivão certificará nos autos a ocorrência da intimação, iniciando-se
imediatamente o fluxo do prazo correspondente, conforme dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil.
Art. 213. O SISCOM emitirá relatório noticiando a suspensão ou o cancelamento do registro de inscrição de Advogado na Ordem
dos Advogados do Brasil, devendo tal fato ser levado, imediatamente, ao conhecimento do Juiz de Direito.
Art. 214. Tratando-se de ações que tramitem em segredo de justiça, deverão constar das intimações veiculadas no Diário do
Judiciário apenas a denominação do Juízo e da Vara, o número e a classe do processo, as iniciais dos nomes das partes, o despacho
ou decisão prolatados e os nomes completos dos Procuradores. (Art. 214 com redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22
de abril de 2009)
Art. 215. Quando o objeto da intimação for o pagamento ou o depósito de quantia certa, o seu valor deverá constar expressamente
da publicação.
Art. 216. Feita a publicação, o Escrivão deverá conferi-la, certificando nos autos o número da edição do Diário do Judiciário, a
data da disponibilização e a da publicação do expediente. (Art. 216 com redação determinada pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril
de 2009)
Art. 217. As intimações dos Advogados, feitas através de carta registrada ou mandado judicial, deverão conter, de forma precisa,
o conteúdo do despacho.
Parágrafo único. (revogado). (Parágrafo único revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 218. (revogado). (Art. 218 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
CAPÍTULO II
DAS CITAÇÕES POR EDITAL
Art. 219. Da citação por edital constará:
I - o extrato ou resumo da petição inicial, contendo o substrato da ação em relação à qual deverá a parte ré tomar conhecimento
para defender-se, salvo requerimento expresso da parte interessada;
II - os nomes das partes;
III - a natureza da ação;
IV - o dispositivo legal em que se fundamenta o pedido, evitando-se a descrição de fatos; e
V - os demais requisitos essenciais exigidos em lei.
Art. 220. Nos processos que correrem em segredo de justiça serão mencionados os nomes das partes, a natureza da ação e o
dispositivo legal em que se fundamenta o pedido, evitando-se a descrição de fatos, mantidos os demais requisitos essenciais exigidos
em lei.
Art. 221. (revogado). (Art. 221 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 222. (revogado). (Art. 222 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 223. (revogado). (Art. 223 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 224. Salvo determinação judicial em contrário, é obrigação das partes a juntada aos autos da comprovação da publicação
de editais.
Parágrafo único. Havendo a determinação de que trata o caput deste artigo, caberá à Secretaria de Juízo fazer o acompanhamento
da publicação do edital no Diário do Judiciário. (art. 224 e parágrafo único com redação determinada pelo Provimento nº 174, de 17
de março de 2008)
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TÍTULO X
DA RETIRADA DE AUTOS
CAPÍTULO I
DA CARGA PARA PROCURADORES
Art. 225. Deverá ser registrada no SISCOM a retirada e devolução de autos, mediante assinatura no protocolo de carga emitido
eletronicamente, facultado ao servidor da justiça solicitar ao Advogado a exibição da carteira profissional.
§ 1º Todos os protocolos deverão permanecer arquivados em pasta própria.
§ 2º Ao receber os autos em devolução, o servidor deverá proceder à baixa no respectivo protocolo, na presença do interessado
e, em seguida, à baixa eletrônica.
CAPÍTULO II
DA CARGA PARA A ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
Art. 226. Por ato do Advogado-Geral do Estado, serão credenciados servidores para retirarem autos de processos de interesse da
Advocacia-Geral do Estado junto à Secretaria de Juízo, mediante identificação e assinatura no livro de carga.
Parágrafo único. Os estagiários contratados pela Advocacia-Geral poderão retirar os autos mediante autorização do Advogado-Geral.
Art. 227. O ato de credenciamento será arquivado na Secretaria de Juízo e eventuais alterações serão imediatamente comunicadas
pela Advocacia-Geral.
CAPÍTULO III
DA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PEÇAS PROCESSUAIS
Art. 228. Os autos de processos poderão ser emprestados a Advogado ou Estagiário com procuração ou substabelecimento nos
autos, para extração de cópias, bem como à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, conforme dispuser o ato normativo conjunto de que trata o art. 235 deste Provimento. (Caput do art. 228 com redação determinada pelo Provimento nº. 195, de 8
de fevereiro de 2010).
§ 1º (revogado). (§1º revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 2º (revogado). (§2º revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 3º A retirada dos autos far-se-á mediante a assinatura em livro próprio de carga no qual sejam relacionados o número do processo, nome, telefone e número do registro de inscrição na OAB, ou através de lançamento eletrônico em sistema informatizado. (§3º
com redação determinada pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 4º Não serão disponibilizados para a extração de cópias os processos que estejam conclusos para despacho ou julgamento ou
os que estejam incluídos na pauta de publicação, ficando disponíveis somente aqueles que se encontram sob a guarda do Escrivão na
Secretaria de Juízo. (§4º com redação determinada pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 5º (revogado). (§5º revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 6º O Escrivão de qualquer Secretaria de Juízo procederá, incontinenti, à juntada, em via original ou cópia autenticada, de
procuração ou substabelecimento, apresentado pelo Advogado ou Estagiário, independentemente de protocolo. (§6º com redação
determinada pelo Provimento nº. 210, de 4 de março de 2011).
§ 7º Na fluência de prazo processual para uma das partes, somente ao seu Advogado ou Estagiário será permitida a retirada dos
autos, não se aplicando o caput deste artigo ao Advogado ou Estagiário da parte contrária.
§ 8º (revogado). (§8º revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 229. Para a retirada de processos, cujos prazos de fluência sejam comuns, serão observados os termos do § 2º do art. 40, do
Código de Processo Civil.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, o Advogado ou Estagiário poderão obter as cópias de que necessitam,
fazendo uso de escâner, máquina fotográfica ou outro equipamento de reprografia particular portátil, na própria Secretaria de Juízo.
(§1º com redação determinada pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 2º Quando se tratar de processo que tramite em segredo de justiça, aplica-se o disposto no § 1º deste artigo somente ao próprio
Advogado ou Estagiário que tenha procuração ou substabelecimento nos autos.
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Art. 230. Às partes é facultada a obtenção de cópias de peças de seus respectivos processos diretamente na Secretaria de Juízo,
devendo esta providenciá-las junto ao Setor de Reprografia, após constatação de inexistência de prazo comum ou para uma das partes, observando-se as vedações contidas no § 4º do art. 228 deste Provimento, e desde que apresentado o correspondente comprovante
de pagamento, expedido pela Central de Guias ou Contador-Tesoureiro. (Art. 230 com redação determinada pelo Provimento nº. 195,
de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 231. É proibida a retirada de cópias reprográficas em favor de Advogados, Estagiários ou partes, pela Secretaria de Juízo,
utilizando-se das copiadoras instaladas tanto nos gabinetes dos Juízes de Direito quanto nas dependências das próprias Secretarias.
Parágrafo único. Fica facultado ao Advogado ou Estagiário, independente de procuração ou substabelecimento nos autos, utilizar
equipamento de reprografia particular para obter cópia de peças processuais, salvo naqueles processos que tramitam em segredo de
justiça e observadas as vedações contidas no § 4º do art. 228. (Parágrafo único acrescentado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 232. O Advogado ou Estagiário, devidamente constituído, pode retirar os autos, para os fins propostos neste capítulo, no
horário do expediente forense, desde que sejam devolvidos, impreterivelmente, até às 18 horas do mesmo dia, sob pena de busca e
apreensão.
Parágrafo único. Independentemente das providências previstas no caput deste artigo, a OAB será imediatamente comunicada.
Art. 233. (revogado). (Art. 233 revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 1º (revogado). (§1º revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
§ 2º (revogado). (§2º revogado pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 233-A. No curso de prazo recursal comum às partes, a Secretaria disponibilizará ao advogado, para a obtenção de fotocópia,
a cópia da sentença destinada ao Livro de Registros de Sentenças.
§1º Caso não se mostre possível a providência prevista no caput deste artigo, por se encontrar a cópia em poder do advogado da
parte contrária, a Secretaria extrairá nova cópia da sentença, disponibilizando-a ao advogado.
§2º A disponibilização da cópia da sentença será objeto de registro próprio.
§3º A cópia da sentença deverá ser devolvida pelo advogado à Secretaria na mesma data do recebimento, salvo quando a carga
for concedida após as 17 horas, ocasião em que a restituição deverá ocorrer até as 14 horas do dia seguinte.
§4º O descumprimento dos prazos previstos no § 3º deste artigo, além das providências legais, ensejará a imediata comunicação
à OAB/MG, para as sanções disciplinares cabíveis.
§5º Nos processos em que figurarem 5 (cinco) partes ou mais, representadas por procuradores diversos, a Secretaria entregará,
mediante recibo, cópia da sentença ao Departamento de Apoio ao Advogado, onde houver, ou a outro órgão indicado pela OAB/MG,
para que seja a peça disponibilizada aos advogados para a obtenção de fotocópias, salvo se se tratar de processo protegido por sigilo
legal. (Art. 233-A e parágrafos acrescentados pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Art. 234. É proibida a retenção da carteira de identidade profissional do Advogado ou Estagiário pela Secretaria de Juízo.
Art. 235. O Diretor do Foro poderá firmar parceria com o Presidente da respectiva Subsessão da OAB/MG, mediante ato normativo conjunto, adequando os procedimentos de que tratam os arts. 228 a 232 à realidade de cada comarca. (Art. 235 com redação
determinada pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
Parágrafo único. Na Comarca de Belo Horizonte, a providência de que trata o caput deste artigo se dará mediante ato conjunto do
Corregedor-Geral de Justiça e do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. (Parágrafo único acrescentado
pelo Provimento nº. 195, de 8 de fevereiro de 2010).
CAPÍTULO IV
DA RETIRADA DE AUTOS POR PERITOS
Art. 235-A. O Perito poderá, sob sua responsabilidade, autorizar preposto, através de documento com firma reconhecida, a proceder à retirada e à devolução, na Secretaria de Juízo competente, dos autos do processo em que foi nomeado, observados os prazos
da lei ou aqueles fixados pelo Juízo nomeante, firmando o respectivo protocolo de carga.
Parágrafo único. Recebidos os autos, o servidor procederá, na presença do perito ou de seu preposto, à baixa no protocolo e, em
seguida, à baixa eletrônica. (art. 235-A acrescentado pelo Provimento nº 186, de 26 de março de 2009)

Didatismo e Conhecimento

125

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
TÍTULO XI
DA BAIXA E REATIVAÇÃO DE REGISTROS NO SISCOM
Art. 236. A baixa de registro de processos ou de partes no SISCOM, quando efetivada, deverá ser certificada nos autos e alterará
o status do registro de ativo para baixado.
Parágrafo único. Haverá a diminuição do acervo de processos na vara quando a baixa for referente a processos, não sendo computada para fins de compensação na distribuição de feitos.
Art. 237. Em situações excepcionais, poderá ocorrer o cancelamento de registros no SISCOM, gerando a exclusão das informações relativas a processo e a parte para efeito de consulta e acompanhamento processuais.
Parágrafo único. O SISCOM armazenará as informações necessárias à análise do registro excluído, para fins de auditoria por
parte da Corregedoria-Geral de Justiça.
Art. 238. A baixa e o cancelamento de registros serão realizados observando-se os códigos do SISCOM.
Parágrafo único. A baixa será realizada pela Secretaria de Juízo e o cancelamento de registros será realizado pelo Serviço Auxiliar de Distribuição.
Art. 239. A baixa do registro de processos de natureza cível ocorrerá quando for declarada por sentença a sua extinção, nos termos da legislação processual.
Art. 240. Nos processos de natureza criminal proceder-se-á à baixa do registro:
I - do réu, quando absolvido, impronunciado ou tenha sido decretada a extinção da punibilidade;
II - do processo, quando o Juiz de Direito declarar sua incompetência para o julgamento do feito; e
III - do indiciado em inquérito policial, quando a denúncia não for oferecida ou, oferecida, for rejeitada pelo Juiz de Direito.
§ 1º É proibida a baixa do registro do réu ou do processo, em caso de sentença condenatória, enquanto não houver a informação
do Juízo competente para fiscalizar o cumprimento da pena, de que houve a extinção de sua punibilidade.
§ 2º A comunicação de prisão em flagrante somente terá o seu registro baixado no SISCOM, após o recebimento do inquérito
policial.
Art. 240-A. Na hipótese de o Juiz de Direito declinar competência em relação a um único indiciado ou réu, seja do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum ou da Justiça Comum para o Juizado Especial Criminal, será procedida a remessa das peças
dos autos necessárias à regular distribuição e registro no SISCOM do novo procedimento criminal a ser instaurado relativamente
àquela parte.
Parágrafo único. Após a inclusão e cadastramento da parte no banco de dados, o Serviço Auxiliar de Distribuição procederá à
exclusão do registro anteriormente existente, ou comunicará ao responsável para que o faça, observado o disposto no inciso I do art.
137 deste Provimento. (art. 240-A e parágrafo único acrescentados pelo Provimento nº 185, de 5 de fevereiro de 2009)
Art. 241. Em se tratando de autos apensos, transitada em julgado a decisão, o Juiz de Direito determinará a baixa de seu registro
com posterior arquivamento.
Parágrafo único. Determinada a baixa, o Escrivão trasladará cópia da decisão transitada em julgado para os autos principais e
certificará, após a juntada:
I - na contracapa dos autos principais que o apenso, cujo número identificará na certidão, transitou em julgado e encontra-se em
arquivo, tendo sido juntada aos autos principais a cópia da decisão que determinou a baixa e o arquivamento; e
II - na contracapa do processo apenso, que o processo é parte constante dos autos da ação principal, cujo número identificará na
própria certidão.
Art. 242. A reativação do registro do processo e de parte no SISCOM será realizada mediante autorização judicial e certificada
nos próprios autos.
Parágrafo único. Se não houver a determinação de que trata o caput deste artigo, o Juiz de Direito deverá ser cientificado da
irregularidade constatada.
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TÍTULO XII
DO ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS
Art. 243. O Arquivo Geral de Processos é responsável pela guarda, arquivamento, desarquivamento, rearquivamento e conservação de todo acervo de processos e documentos, oriundos das Secretarias de Juízo, dos Juizados Especiais e dos Serviços Auxiliares
à Direção do Foro.
Parágrafo único. Após a devida baixa do registro do processo, os feitos deverão ser arquivados em maços, com a devida informação no SISCOM, e remetidos ao Arquivo Geral de Processos.
Art. 244. Após o recebimento dos autos do Agravo de Instrumento pelo Juízo de Primeiro Grau, a Secretaria de Juízo trasladará
o acórdão ou a decisão monocrática do relator para os autos da ação originária, com a informação da data do trânsito em julgado da
decisão e a data do seu recebimento na secretaria. (Art. 244 com redação determinada pelo Provimento n.º 194, de 28 de janeiro de
2010).
§ 1º O Escrivão deverá observar se há outros documentos eventualmente juntados aos autos do Agravo de Instrumento e, em caso
positivo, trasladará para os autos da ação originária, certificando tal fato. (§1º incluído pelo Provimento n.º 194, de 28 de janeiro de
2010).
§ 2º Após as providências de que tratam o § 1º e o caput deste artigo, o Juiz de Direito autorizará o descarte dos autos do agravo,
cientes as partes interessadas, que poderão requerer para si os autos. (§1º incluído pelo Provimento n.º 194, de 28 de janeiro de 2010).
Art. 245. Caberá à Secretaria de Juízo, ao receber pedidos de desarquivamento, providenciar o seu encaminhamento ao setor
responsável que, no prazo máximo de 3 (três) dias, enviará o processo à Secretaria.
Art. 246. Nas hipóteses de desarquivamentos urgentes, os autos estarão à disposição da Secretaria de Juízo no primeiro dia útil
após o recebimento do pedido pelo setor responsável.
Art. 247. Nas Comarcas em que o procedimento de arquivamento e desarquivamento de processos for terceirizado, deverá ser
observado o procedimento próprio.
Art. 248. Na Comarca de Belo Horizonte, os feitos que tiveram curso nas extintas 11ª e 14ª Varas Criminais serão desarquivados
pela Central de Certidões.
TÍTULO XIII
DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA
CAPÍTULO I
DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Art. 249. Para cumprimento do alvará de soltura, a Secretaria de Juízo expedirá ofício, e o transmitirá, via fax, comunicando ao
Setor de Arquivos e Informações da Polícia Civil - SETARIN, da Divisão de Polícia Interestadual - POLINTER, da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, a concessão de fiança, liberdade provisória, prisão domiciliar ou revogação de prisão preventiva, temporária,
civil ou de outras modalidades.
Art. 250. O alvará deverá conter:
I - a qualificação completa do beneficiado;
II - a natureza da prisão, se flagrante, preventiva ou em virtude de sentença condenatória;
III - a pena imposta, na hipótese de condenação;
IV - a natureza da infração;
V - a cláusula “SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO”,
VI - o nome da vítima; e
VII - o horário de expedição do mandado.
Art. 251. Recebidas as informações fornecidas pelo SETARIN/POLINTER acerca da existência, ou não, de impedimentos, bem
como o local onde se encontra custodiado o preso, caberá ao Oficial de Justiça de plantão entregar o alvará diretamente à Delegacia
de Polícia ou Penitenciárias, juntamente com os autos da fiança, liberdade provisória ou prisão domiciliar.
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§ 1º Os alvarás, nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, fiança e prisão domiciliar, somente se haverão por efetivamente cumpridos após a assinatura do respectivo auto pelo réu preso.
§ 2º O Oficial de Justiça deverá buscar o apoio dos Delegados de Polícia e Diretores de Penitenciárias para viabilizar o cumprimento das diligências, de forma ágil, em local apropriado e seguro, devendo o réu estar devidamente escoltado.
Art. 252. Fica assegurado ao Advogado ou familiares do preso acompanhar o Oficial de Justiça no cumprimento da ordem.
Art. 253. No caso de revogação de prisão decretada anteriormente, o respectivo Juízo poderá expedir contramandado de prisão,
que deverá ser encaminhado ao SETARIN/POLINTER, para inclusão no Sistema de Informações Prisionais - INFOPRI.
Parágrafo único. O contramandado de prisão valerá como salvo-conduto para todos os efeitos legais.
Art. 254. Na Comarca de Belo Horizonte, os alvarás deverão ser entregues na Central de Mandados do Fórum Lafayette até às
17 horas e 30 minutos.
§ 1º Os alvarás expedidos após o horário previsto no caput deste artigo serão encaminhados no dia imediato para o devido cumprimento, ressalvando-se os casos urgentes, que deverão ser enviados ao Juiz de Direito de plantão, cabendo a esse analisar a urgência
para cumprimento em qualquer horário.
§ 2º No caso previsto na hipótese do § 1º deste artigo, a emissão do alvará à Secretaria de Plantão deverá ser feita em 04 (quatro)
vias, as quais deverão ser encaminhadas através de ofício.
Art. 255. A Secretaria de Plantão enviará os alvarás para o SETARIN/POLINTER, através de fax, indicando o telefone de resposta da Secretaria.
CAPÍTULO II
DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA NAS DEMAIS COMARCAS
Art. 256. Os alvarás de soltura serão expedidos com comunicação à autoridade policial da respectiva Comarca e, no que couber,
serão aplicados os procedimentos descritos nos arts. 249 a 255 deste Provimento.

TÍTULO XIV
DO REGISTRO E DESTINAÇÃO DE ARMAS E BENS APREENDIDOS
Art. 257. A destinação de armas, munições, bens e instrumentos de crime apreendidos em inquéritos criminais é regulamentada
no Provimento Conjunto nº 01, de 4 de agosto de 2003.
TÍTULO XV
DAS AUDIÊNCIAS
Art. 258. O Juiz de Direito deverá marcar as audiências, organizando-as pessoalmente.
Parágrafo único. Em se tratando de processos criminais, o Juiz de Direito deverá considerar as seguintes prioridades:
I - processos de réus presos;
II - feitos referentes a crimes cuja punibilidade seja de pequeno lapso prescricional; e
III - os feitos relativos a crimes graves, apenados com reclusão, preferindo-se os de réus reincidentes ou de maus antecedentes.
Art. 259. A pauta das audiências a serem realizadas no dia deverá ser afixada à porta da respectiva Secretaria de Juízo.
Art. 260. Os pregões das audiências deverão ser realizados pelos ocupantes dos cargos de Oficial de Apoio Judicial lotados na
respectiva Secretaria de Juízo.
Art. 261. As requisições judiciais para comparecimento de policiais militares às audiências deverão ser encaminhadas com 10
(dez) dias de antecedência da data designada para a apresentação em Juízo, sempre que não houver prejuízo à prestação jurisdicional,
no intuito de possibilitar que a Corporação Militar adote as providências cabíveis para o atendimento pleno dessas requisições.
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Art. 262. Os policiais civis residentes em Comarca diversa daquela que sedia a instrução processual penal deverão testemunhar
conforme o disposto na legislação pertinente, devendo o Juiz de Direito expedir carta precatória a ser cumprida na Comarca de sua
lotação.
Art. 263. Deverá ser dada preferência aos policiais civis ou militares, sobre outras testemunhas e vítimas do processo, quando
de suas oitivas em audiência.
TÍTULO XVI
DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AOS FEITOS DE NATUREZA CÍVEL
Art. 264. As petições iniciais serão registradas e autuadas independentemente de despacho judicial e, em seguida, levadas à
conclusão.
Art. 265. O Escrivão assinará, sempre mencionando que o faz por ordem do Juiz de Direito, os seguintes expedientes:
I - os mandados, exceto os de prisão;
II - os expedientes de simples comunicação de datas, de outros despachos ou de solicitação de informações; e
III - os demais ofícios, excetuados os dirigidos às autoridades judiciárias, policiais, aos integrantes do Poder Legislativo e Executivo, seus Secretários ou detentores de cargos assemelhados, aos integrantes do Ministério Público, Reitores, Diretores de Faculdades, Bispos e seus superiores, Comandantes de Unidades Militares das Forças Armadas e outros destinatários precedentes na ordem
protocolar.
Art. 266. Os editais serão expedidos pela Secretaria de Juízo, logo em seguida ao requerimento da parte, e publicados com prazo
de 20 (vinte) dias, na forma mais objetiva e sintética possível, contendo os requisitos obrigatórios.
Art. 267. As petições e documentos protocolizados, tão logo recebidos na Secretaria de Juízo, deverão ser juntados aos autos,
independentemente de prévio despacho, dando-se ciência ou vista aos interessados quando necessário.
§ 1º Os requerimentos que contiverem obscuridades ou questões de alta indagação deverão ser levados à conclusão de imediato.
§ 2º As petições e documentos deverão ser imediatamente juntados aos autos, ainda que se encontrem conclusos ao Juiz de Direito, evitando que fiquem retidos na Secretaria de Juízo.
Art. 268. Apresentada a contestação, deverá ser realizada a sua juntada ao processo e, se argüidas preliminares ou juntados documentos, dar-se-á vista aos interessados para se manifestarem em 10 (dez) dias no primeiro caso e em 5 (cinco), no segundo.
Parágrafo único. Não sendo argüidas preliminares e nem juntados documentos com a defesa, deverá ser feita a conclusão ao Juiz
de Direito.
Art. 269. Nos inventários, observar-se-á:
I - depois de autuada e registrada a petição inicial, após nomeado o inventariante e determinado o prosseguimento, dar-se-á andamento ao feito de forma a serem os autos conclusos apenas para homologação dos cálculos, depois de preparados;
II - a Secretaria de Juízo deverá conferir as representações e demais documentos;
III - após a homologação do cálculo, dar-se-á seqüência normal, de forma que os autos voltem conclusos para julgamento final; e
IV - havendo incidentes ou matéria relevante, fazer conclusão.
Art. 270. No arrolamento sumário, estando em termos o pedido e após a regular verificação por parte da Secretaria de Juízo,
quanto ao cumprimento do parágrafo único do art. 1.035 do Código de Processo Civil, remeter-se-á o feito ao Contador-Tesoureiro,
fazendo conclusão após o preparo para julgamento.
Art. 271. Nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, observar-se-á:
I - após registrado e autuado o pedido, o Escrivão deverá abrir vista ao Promotor de Justiça;
II - quando o Promotor de Justiça requerer diligência no sentido de que uma das partes preste informações, intimar-se-á esta parte
para se manifestar ou cumprir diligência em 5 (cinco) dias; e
III - atendida a diligência referida no inciso II deste artigo, renovar-se-á a vista ao Promotor de Justiça, ou, não atendida, far-se-á
a conclusão.
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Art. 272. Nos casos de alvarás e estando o feito devidamente preparado para a decisão, concordes as partes e o Promotor de
Justiça, far-se-á a conclusão dos autos.
Art. 273. Para o processamento das cartas precatórias, observar-se-á:
I - requerida e autorizada a expedição pelo Juiz de Direito, o Escrivão a expedirá, desde logo, cuidando de intimar a parte interessada para, em 5 (cinco) dias, retirá-la para encaminhamento e cumprimento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, se outro não for
fixado pelo Juiz de Direito;
II - não sendo devolvida no prazo fixado, intimar-se-á o interessado para providenciar a sua devolução em 5 (cinco) dias;
III - as cartas precatórias que retornarem ao juízo deprecante deverão ser juntadas ao processo de origem e levadas à conclusão
imediata; e
IV - caso o cumprimento da diligência tenha sido negativo, total ou parcial, intimar-se-á o interessado a se manifestar em cinco
dias.
Art. 274. Concedida a suspensão de processo e decorrido o prazo fixado pelo Juiz de Direito, intimar-se-á a parte para promover
seu andamento em 5 (cinco) dias.
Parágrafo único. Decorridos mais de 30 (trinta) dias de paralisação, a parte deverá ser intimada pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.
Art. 275. Nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, renunciando as partes ao prazo recursal e não discordando o
Promotor de Justiça, ter-se-á o trânsito em julgado da decisão, ficando autorizado o Escrivão ao seu imediato cumprimento.
Parágrafo único. O procedimento descrito no caput deste artigo também deve ser observado nos casos de decisões proferidas nos
inventários e arrolamentos.
Art. 276. Se o devedor pretender ilidir a execução, observar-se-á:
I - se o pedido pode ser formulado na Secretaria de Juízo pelo próprio devedor, sem advogado, inclusive oralmente, o Escrivão
certificará a ocorrência nos autos, colhendo o ciente do postulante;
II - quando houver nomeação de bem à penhora, pelo devedor, e se acorde o credor, satisfeitas as exigências legais, será ela reduzida a termo e, em seguida, intimar-se-á o devedor, ou seu procurador, para assinatura em 48 (quarenta e oito) horas; e
Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido no inciso II deste artigo, deverá o Escrivão desentranhar o mandado, enviando-o
à Central de Mandados, para que a penhora seja concretizada.
TÍTULO XVII
DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AOS FEITOS DE NATUREZA CRIMINAL
Art. 277. Os inquéritos policiais e demais peças de informação civil e militar remetidos à Justiça, após regular distribuição, deverão ser encaminhados para registro à respectiva Secretaria de Juízo, juntamente com os instrumentos e objetos que os acompanham,
sendo eles recebidos pelo Escrivão mediante certidão.
Parágrafo único. Na Comarca de Belo Horizonte, os inquéritos e demais peças de informação civil e militar, após registro de
distribuição, deverão ser encaminhados à Central de Inquéritos Policiais.
Art. 278. Os processos de réus presos terão absoluta prioridade sobre os demais, para que não ocorra excesso de prazo na instrução.
Art. 279. Logo após o interrogatório do réu, lavrar-se-á o termo nos autos, designando-se a data da audiência de instrução.
Parágrafo único. O termo lavrado, na forma do caput deste artigo, deverá ser subscrito pelo próprio réu, pelo Promotor de Justiça
e pelo Defensor Público.
Art. 280. Após a inquirição das testemunhas do rol da denúncia, lavrar-se-á termo no qual se designará dia para inquirição das
testemunhas arroladas pela defesa e se determinará a intimação das partes para os fins de direito.
Art. 281. A resposta ao requisitório do Tribunal de Justiça para instrução de pedidos de habeas corpus será redigida pelo próprio
Juiz de Direito, que esclarecerá a data e o motivo da prisão, a fase do processo e explicará o possível atraso na instrução, declarando
quem é o responsável por ele.
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Art. 282. Os Juízes de Direito deverão evitar, por todos os meios legais, o adiamento de audiências, somente deferindo pedidos
nesse sentido quando for impossível a sua realização.
Parágrafo único. Quando deferido o adiamento da audiência, o Juiz de Direito marcará, desde logo, dia e hora para o seu prosseguimento, intimando-se as partes e testemunhas, do que se lavrará termo nos autos.
Art. 283. Se a inquirição de testemunhas for realizada através de carta precatória, o Juiz de Direito deverá marcar prazo para o
seu cumprimento.
Art. 284. Quando não for localizada a testemunha arrolada pela acusação e se o Promotor de Justiça requisitar sua localização por
intermédio da polícia, o Juiz de Direito marcará prazo para a diligência se realizar e, findo este, o Escrivão fará conclusão dos autos
para que se dê prosseguimento à ação penal.
Art. 285. Prolatada a sentença, as partes deverão ser imediatamente intimadas.
Parágrafo único. Quanto ao réu, expedir-se-á mandado de intimação ou de prisão e, se o Oficial de Justiça certificar que não foi
localizado, o Juiz de Direito fará com que se expeça o competente edital.
Art. 286. Nas Comarcas onde não houver Defensor Público, os Juízes de Direito nomearão Defensores Dativos, com justa distribuição entre os Advogados militantes na Comarca.
Art. 287. Na hipótese de réu preso, os Juízes de Direito das varas criminais deverão evitar que os inquéritos policiais voltem às
delegacias de origem para diligências.
Parágrafo único. Caso as diligências sejam realmente necessárias, serão requisitadas mediante ofício, prosseguindo-se o feito.
Art. 288. As requisições para o transporte e escolta de réus presos, para fins de comparecimento em juízo, devem ser encaminhadas com prazos razoáveis, observado o mínimo de 03 (três) dias, usando meio de comunicação apropriado à urgência de cada caso.
Art. 289. Cumprida ou extinta a pena, ou absolvido o réu, os Juízes de Direito determinarão o envio da Comunicação de Decisão
Judicial - CDJ, independente de petição do interessado, ao Instituto de Identificação, para que se proceda à devida anotação e observe
o sigilo dos antecedentes criminais, salvo nos casos legais.
TÍTULO XVIII
DOS SISTEMAS CONVENIADOS
(Título com denominação determinada pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(Capítulo com denominação determinada pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
Art. 289-A. Consideram-se Sistemas Conveniados para o disposto neste Provimento os sistemas relacionados neste artigo, e
aqueles que vierem a ser utilizados na Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais, após celebração ou adesão do Tribunal de
Justiça a convênio firmado com unidade gestora do sistema:
I - RENAJUD - sistema que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando
consultas e o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM através da internet;
II - INFOSEG - sistema que tem por objetivo a integração das informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, tais
como dados de inquéritos, processos, de armas de fogo, de veículos, de condutores, de mandados de prisão, dentre outros, entre todas
as Unidades da Federação e Órgãos Federais, através de consulta via internet;
III - BACENJUD - sistema de relacionamento entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional, intermediado pelo Banco Central, que possibilita à autoridade judiciária encaminhar requisições eletrônicas de informações e
ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores bloqueados, através da internet;
IV - INFOJUD - sistema que permite o encaminhamento de requisição eletrônica à Receita Federal do Brasil, através da internet,
para o fornecimento de informações cadastrais e econômico-fiscais das bases de dados daquele órgão;
V - SIP - Sistema de Informações Policiais - sistema que contém o armazenamento de todos os dados de indivíduos com registros
policiais e os indivíduos identificados criminalmente com sentenças de condenação transitadas em julgado, possibilitando a emissão
da Folha de Antecedentes Criminais;
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VI - INFOPEN - sistema de cadastro e acesso a informações sobre os estabelecimentos penais e a população penitenciária sob
custódia da SUAPI - Subsecretaria de Administração Prisional/Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas do
Estado de Minas Gerais. (Art. 289-A acrescentado pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
VII – CCS-BACEN - sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos que são mantidos
pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos
correntistas e/ou clientes, e os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos. (Inciso VII acrescentado pelo Provimento nº 208, de 27 de janeiro de 2011)
Art. 289-B. Poderão utilizar os Sistemas Conveniados os Juízes de Direito e os servidores per estes indicados, respeitadas, quanto
a estes, as limitações de acessos impostas pelos sistemas ou convênios. (Art. 289-B acrescentado pelo Provimento nº. 192, de 9 de
novembro de 2009)
§ 1º A habilitação para acesso às informações contidas no CCS-BACEN será disponibilizada aos Juízes de Direito com jurisdição
criminal. (§ 1º acrescentado pelo Provimento nº 208, de 27 de janeiro de 2011)
§ 2º O Juiz de Direito de competência cível que necessitar acesso ao CCS-BACEN em caráter excepcional, deverá encaminhar
solicitação ao Corregedor-Geral de Justiça, mediante justificativa fundamentada. (§ 2º acrescentado pelo Provimento nº 208, de 27
de janeiro de 2011)
Art. 289-C. São deveres do usuário de Sistemas Conveniados:
I – guardar sigilo do seu código de acesso e sua senha, sendo estes intransferíveis;
II - utilizar os sistemas de que trata este capítulo, e as informações obtidas através destes, somente nas atividades que lhe compete
exercer, não podendo transferi-las a terceiros, ou revelar fato ou informação de qualquer natureza, salvo em decorrência de decisão
competente na esfera legal ou judicial, ou emanada de autoridade superior;
III – zelar pelo sigilo dos dados que esteja visualizando em tela ou em impressos, ou ainda, que forem gravados em meios eletrônicos; e
IV – comunicar à Corregedoria Geral de Justiça, através de formulário disponibilizado no portal do Tribunal de Justiça na internet, quaisquer alterações em seus dados cadastrais ou funcionais.
§1º. O usuário será responsável, em todas as instâncias devidas, pelas consequências decorrentes das suas ações ou omissões que
possam colocar em risco ou comprometer o sigilo das transações que realizar nos sistemas para os quais esteja habilitado, inclusive
quanto ao sigilo de sua senha pessoal.
§2º. O descredenciamento de servidor ou assessor de quaisquer dos sistemas conveniados poderá ser requerido, a qualquer momento, pelo Juiz de Direito, ou pelo servidor, em nome próprio, através de solicitação encaminhada por formulário disponibilizado
no portal do Tribunal de Justiça na internet.
§3º. Na hipótese de mudança de lotação, exoneração, ou outro motivo que impeça o servidor cadastrado de operar quaisquer dos
sistemas conveniados, o Juiz de Direito deverá solicitar o descredenciamento, na forma descrita no §2ºdeste artigo. (Art. 289-C e
parágrafos acrescentados pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
CAPÍTULO II
DAS REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL E DO INFOJUD
(Capítulo com denominação determinada pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
Art. 290. As informações cadastrais e econômico-fiscais à Receita Federal do Brasil, sejam referentes a pessoas naturais ou jurídicas, serão obtidas, preferencialmente, através do sistema INFOJUD.
Parágrafo único. Em caráter excepcional, as requisições de informações poderão ser encaminhadas à Delegacia da Receita
Federal por meio de ofício, do qual deverão constar os dados do Anexo II deste Provimento. (Art. 290 e parágrafo alterados pelo
Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
Art. 290-A. As secretarias manterão em arquivo reservado, em pasta própria, as informações recebidas da Delegacia da Receita
Federal, ou obtidas na forma do caput do art. 290 deste Provimento, que contiverem informações econômico-financeiras das partes,
dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por determinação do Juízo for
recomendada a juntada aos autos, circunstância em que passará o feito a tramitar em segredo de justiça.
§1º. Fica vedada a extração de cópias dos documentos de que trata o caput deste artigo.
§2º. Os documentos informando apenas endereço do contribuinte poderão ser juntados aos autos pelo escrivão. (Art. 290-A e
parágrafos acrescentados pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
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Art. 290-B. Decorridos seis meses de seu arquivamento, os documentos que contenham informações econômico-financeiras
poderão ser entregues ao próprio contribuinte, ou destruídos por incineração ou processo equivalente, mediante expressa autorização
judicial, independentemente do trânsito em julgado dos respectivos processos judiciais, sendo o corrido certificado no processo. (Art.
290-B acrescentado pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
CAPÍTULO III
DO BACENJUD
(Capítulo com denominação determinada pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
Art. 291. Os procedimentos acerca das solicitações ao Banco Central do Brasil de informações sobre a existência de contas
correntes e aplicações financeiras, as requisições judiciais para bloqueio, desbloqueio e transferência de valores existentes em contas
correntes, de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras e outros ativos passíveis das mesmas finalidades,
de pessoas físicas ou jurídicas, bem como outras ordens judiciais, à autoridade supervisora do sistema bancário, será feito preferencialmente por meio eletrônico, em conformidade com o Sistema BACENJUD. (Art. 290 alterado pelo Provimento nº. 192, de 9 de
novembro de 2009)
§ 1º (revogado). (§1º revogado pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009).
§ 2º (revogado). (§2º revogado pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009).
§ 3º (revogado). (§3º revogado pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009).
Art. 291-A. Após efetivada a requisição judicial para bloqueio, os autos deverão permanecer no gabinete do magistrado até o
processamento da ordem perante as instituições financeiras por intermédio do Banco Central do Brasil.
§ 1º. O magistrado deverá acompanhar periodicamente o andamento das respostas das instituições financeiras, para evitar a retenção de quantia excedente à da dívida.
§ 2º. Se o requerente não fizer a indicação da instituição financeira ou agência em que o devedor possuir ativos financeiros e constatada aquela existência em mais de uma instituição, o magistrado procederá ao bloqueio até o limite do valor indicado na execução,
com os acréscimos legais, e desbloqueará, imediatamente, os valores excedentes.
§3º. De posse das respostas das instituições financeiras, o magistrado emitirá ordem judicial de transferência dos valores para
conta judicial, em estabelecimento oficial de crédito, informando se mantém ou desbloqueia o saldo remanescente, se houver. (art.
291-A e parágrafos acrescentados pelo Provimento nº 185, de 5 de fevereiro de 2009)
Art. 291-B. Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em
nome do executado, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud.
Parágrafo único. O recebido do protocolamento será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, à intimação do executado.
(art. 291-B e parágrafo único acrescentado pelo Provimento nº 185, de 5 de fevereiro de 2009)
TÍTULO XIX
DO SISTEMA BACENJUD
(Título alterado para CAPÍTULO III do TÍTULO XVIII com denominação “DO BACENJUD”,
pelo Provimento nº. 192, de 9 de novembro de 2009)
TÍTULO XX
DAS CARTAS
Art. 292. As cartas de ordem, precatória e rogatória têm caráter itinerante, devendo os Juízes de Direito determinar o seu encaminhamento ao Juízo competente, quando a eles remetidas equivocadamente ou quando, por qualquer motivo, o ato haja de ser
executado em outra Comarca.
Art. 293. O Juízo Deprecado, ao proceder à devolução dos autos ao Juízo Deprecante, constatando a existência de depósitos de
valores, deve oficiar à agência bancária da sua Comarca determinando que o numerário seja colocado à disposição do Juízo Deprecante, devendo o Escrivão certificar o ato praticado.
Art. 294. Os Juízes de Direito, antes de ordenarem o cumprimento de cartas precatórias que tenham por objeto a alteração de
dados constantes de documentos de propriedade de imóveis ou veículos, deverão comunicar-se com o Juízo Deprecante, solicitando
a confirmação da autenticidade da carta precatória expedida.
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Art. 295. As cartas precatórias criminais expedidas deverão ser instruídas com todos os documentos disponíveis nos autos, desde
que úteis para a prática dos atos processuais deprecados.
Parágrafo único. Determinada a expedição da carta precatória, o Escrivão providenciará as cópias necessárias, independentemente de despacho.
Art. 295-A. Caso, por motivo de urgência, tenha sido encaminhadas as cartas precatórias de que tratam os arts. 295 e 298 deste
Provimento, por fac-símile, a Secretaria de Juízo responsável pelo encaminhamento deverá enviar o original da carta precatória diretamente à secretaria da vara à qual foi distribuída a referida carta, informando, em ofício anexo, que cópia desta fora previamente
encaminhada por fac-símile, indicando a data do encaminhamento.
Parágrafo único. Constatado que houve duplicidade de distribuição de carta precatória por não ter sido observada a norma prevista no caput deste artigo, será dada ciência do fato à Corregedoria Geral de Justiça. (art. 295-A e parágrafo único acrescentado pelo
Provimento nº 185, de 5 de fevereiro de 2009)
Art. 296. Os serventuários devem se abster de utilizar, nas cartas precatórias, carimbos com as expressões “GRATUIDADE DE
JUSTIÇA”, “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA” e “DILIGÊNCIA DO JUÍZO”, devendo tais expressões constar do texto digitado ou
datilografado das respectivas cartas.
Art. 297. Deve ser anexada à carta precatória a cópia do despacho que deferiu a assistência judiciária.
Parágrafo único. Em caso de dúvida quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, o Juízo Deprecado deve solicitar às partes o
comprovante de tal benefício ou o pagamento da verba indenizatória ou, ainda, oficiar ao Juízo Deprecante solicitando informações,
para evitar a devolução da carta precatória e o conseqüente atraso no seu cumprimento.
Art. 298. As cartas precatórias expedidas a pedido das partes que gozam dos benefícios da assistência judiciária, na forma da
Lei Federal nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, devem ser instruídas com as fotocópias das peças obrigatórias e encaminhadas pela
Secretaria de Juízo, para cumprimento. (Art. 298 com redação determinada pelo Provimento n.º 171, de 7 de janeiro de 2008).
Art. 299. As cartas precatórias devolvidas à sua origem sem cumprimento e reencaminhadas ao Juízo Deprecado, processar-se-ão na Secretaria de Juízo para a qual houve a primeira distribuição, observada a disposição contida no art. 131 deste Provimento.
TÍTULO XXI
DAS PERÍCIAS JUDICIAIS
CAPÍTULO I
DAS PERÍCIAS EM GERAL
Art. 300. Nas Comarcas do interior, as solicitações de indicação de médico para promover perícias médico-judiciais, ou para efetuar exames específicos em partes em ações que tramitam na Justiça de Primeira Instância, amparadas pela Justiça Gratuita, deverão
ser encaminhadas à unidade local do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 301. A Secretaria de Juízo, havendo despacho judicial para a realização de perícia médica, após o agendamento da data do
exame, deverá expedir mandado de intimação pessoal ao periciando, ao seu responsável legal, em casos de tutela e curatela, ou ao
responsável pela sua guarda, em caso de réu preso.
Art. 302. Onde não existir Central de Perícias, a nomeação de perito judicial, bem assim a de assistente técnico, quando o fato
depender de conhecimento técnico ou científico, deverá recair em profissional habilitado, escolhido entre aqueles portadores de diploma de curso superior, regularmente inscrito no órgão de classe correspondente.
§ 1º Nas hipóteses de perícias médico-legais ou naquelas que tiverem por objeto a constatação da autenticidade ou falsidade de
documentos, a nomeação do perito judicial deverá recair, de preferência, em técnicos de estabelecimentos oficiais especializados.
§ 2º Nas Comarcas onde não houver profissional habilitado para a realização de perícias técnicas ou científicas, após a consulta
ao órgão da classe e certificada tal circunstância nos autos, a indicação e nomeação passará a ser de livre escolha do Juiz de Direito.
§ 3º A Secretaria de Juízo deverá possuir um livro próprio, de folhas soltas, para coletar nomes de peritos das diversas profissões
e especialidades, de tradutores e intérpretes, atualizados pelos nomes, anualmente, com os dados constantes do Anexo III deste Provimento.
§ 4º Os peritos deverão apresentar certidões, renovadas anualmente, comprovando seu credenciamento e situação junto ao órgão
da classe a que pertencerem, bem como as especializações a que estão legalmente habilitados.
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§ 5º Por ocasião da apresentação do laudo, planta, avaliação, parecer ou outro trabalho de engenharia, arquitetura ou agronomia,
juntamente com o serviço realizado, a Anotação de Responsabilidade Técnica -ART deverá ser exigida do profissional em se tratando
de engenheiros, arquitetos e agrônomos, sujeitos à Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977 e à Lei Federal nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966.
§ 6º Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes de Direito deverão levar em conta o trabalho a ser realizado,
o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, fixando honorários ou remuneração compatível, determinando
o depósito prévio em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.
Art. 303. Os peritos somente serão convocados a prestar declarações em juízo para responderem a quesitos suplementares, previamente apresentados por escrito, evitando-se sua convocação como testemunha.
CAPÍTULO II
DAS PERÍCIAS EM FEITOS SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Art. 304. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que concedida assistência judiciária à parte considerada necessitada,
poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com Tribunal de Justiça
para tal finalidade.
§ 1º Os convênios se destinam à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as
partes conveniadas.
§ 2º Os convênios terão a duração de um ano, podendo ser renovados por igual período, desde que haja interesse das partes
conveniadas.
Art. 305. Os autos do processo serão encaminhados a uma das instituições conveniadas, para realização da perícia.
Parágrafo único. O encaminhamento deverá ser precedido de contato do Juízo com uma das instituições conveniadas, escolhida
preferencialmente entre as que se localizam na mesma região da Comarca.
Art. 306. O controle da remessa e do recolhimento dos processos judiciais ficará a cargo do Juízo onde tramita o processo.
TÍTULO XXII
DOS LIVROS
Art. 307. São livros obrigatórios da Secretaria de Juízo:
I - Registro de Feitos - Livro Tombo;
II - Registro de Ata de Audiências;
III - Registro de Sentenças;
IV - Registro de Termo de Tutela e Curatela;
V - Protocolo de Carga e Devolução de Autos;
VI - Registro das portarias do Juízo;
VII - Registro de Casais Aptos à Adoção;
VIII - Registro de Crianças Elegíveis à Adoção;
IX - Registro de Fianças;
X - Rol dos Culpados;
XI - Alistamento e Sorteio de Jurados;
XII - Atas das Sessões do Júri;
XIII - Registro de Suspensão de Pena e Livramento Condicional; e
XIV - Registro de Armas e Bens Apreendidos.
Parágrafo único. São livros obrigatórios nas Secretarias dos Juizados Especiais aqueles previstos nos incisos V, VI, X, XIII e XIV
deste artigo. (Parágrafo único acrescentado pelo Provimento nº 181, de 25 de setembro de 2008).
Art. 308. São livros obrigatórios da Contadoria-Tesouraria, nas Comarcas do interior, e da Central de Distribuição, na Comarca
de Belo Horizonte:
I - Registro de Feitos - Livro Tombo;
II - Protocolo de Devolução de Autos; e
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III - Livro de Distribuição Manual por Emergência.
Parágrafo único. É livro obrigatório no setor de distribuição dos Juizados Especiais aquele previsto no inciso III deste artigo.
(Parágrafo único acrescentado pelo Provimento nº 181, de 25 de setembro de 2008).
Art. 309. Os Serviços Auxiliares da Direção do Foro manterão arquivados os livros de protocolo de devolução de autos à Secretaria de Juízo.
Art. 310. Os livros deverão conter o termo de abertura e encerramento, com a identificação e rubrica do responsável e a numeração das respectivas folhas, com início no número 2 (dois) e término no número 200 (duzentos).
TÍTULO XXIII
DA EXECUÇÃO PENAL
Art. 311. Nas sentenças com imposição de penas privativas de liberdade deverá haver, obrigatoriamente, a indicação do regime
em que será iniciado o seu cumprimento.
Art. 312. O juízo da condenação, com a presteza possível, deverá prestar as informações complementares porventura solicitadas
pelo juízo da execução, após a expedição da guia de recolhimento.
Art. 313. Os Juízes de Direito, competentes para a execução penal, caso suscitem conflitos negativos de competência, deverão
assegurar o andamento do feito, de modo a evitar prejuízos aos sentenciados que façam jus a quaisquer benefícios legais.
Art. 314. As autoridades envolvidas diretamente com a execução penal poderão comunicar à Corregedoria-Geral de Justiça possíveis ações ou omissões que prejudiquem ou venham a prejudicar o cumprimento da execução penal.
Art. 315. A expedição da guia de recolhimento para a execução é incumbência do juízo da condenação após o trânsito em julgado
da sentença condenatória ou acórdão, se o réu estiver ou vier a ser preso, devendo a mesma ser encaminhada ao Juízo competente
para fiscalizar o cumprimento da pena.
Art. 316. Para a extração da guia de execução, o Escrivão deve cuidar para que os dados de qualificação do sentenciado, bem
como os dados da sentença condenatória, estejam informados corretamente no SISCOM.
Parágrafo único. Nas Comarcas não informatizadas, a expedição da guia deverá ser efetuada conforme modelo constante no
Anexo IV deste Provimento.
Art. 317. A guia de execução será individual e acompanhada da cópia da denúncia, da sentença, dos antecedentes criminais do
réu e, quando for o caso, cópia do acórdão e da audiência admonitória ou de advertência.
Art. 318. Extraída a guia de execução, será formalizado o processado, devendo o processo original ser encaminhado ao arquivo,
nele permanecendo ativo até o cumprimento da pena, com a movimentação que identifique a sua situação especial.
Art. 319 As requisições de vagas no Sistema Penitenciário Estadual deverão ser encaminhadas, através de guias de recolhimento,
à Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, órgão gestor do sistema, subordinado à Secretaria de Estado de
Defesa Social. (Art. 319 com redação determinada pelo Provimento n.º 199, de 10 de maio de 2010).
Art. 320. (Art. 320 revogado pelo Provimento nº 182, de 30 de setembro de 2008)
Art. 321. As requisições de recambiamento de presos deverão ser dirigidas diretamente à POLINTER.
Parágrafo único. As requisições devem estar acompanhadas da liberação do preso, obtida junto ao juízo da execução da Comarca
na qual o detento acusado ou o condenado encontra-se recolhido.
Art. 322. É atribuição do Escrivão do feito a liquidação de pena imposta ao sentenciado, mediante a elaboração do cálculo respectivo.
Art. 322-A. Os Juízes de Direito das Varas de Execuções Criminais, onde houver, ou das Varas com competência para execução
de penas privativas de liberdade emitirão, sob pena de responsabilidade, atestado de pena a cumprir e determinarão a respectiva entrega ao apenado que se encontrar sob a sua jurisdição.
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Parágrafo único. O atestado de pena a cumprir constitui direito do preso privado de liberdade, independente da execução penal
estar tramitando em caráter provisório ou definitivo. (art. 322-A e parágrafo único acrescentados pelo Provimento n.º 177, de 20 de
maio de 2008).
Art. 322-B. O atestado de pena a cumprir deverá ser entregue ao apenado pessoalmente e mediante recibo:
I - no prazo de sessenta dias, a contar da data do início da execução da pena privativa de liberdade;
II - no prazo de sessenta dias, a contar da data do reinício do cumprimento da pena privativa de liberdade; e
III - até o último dia útil do mês de março de cada ano, para o apenado que já esteja cumprindo pena privativa de liberdade. (art.
322-B acrescentado pelo Provimento n.º 177, de 20 de maio de 2008).
Art. 322-C. O atestado de pena a cumprir conterá:
I - o montante da pena privativa de liberdade, a data do início do cumprimento e a data estimada para o término do integral
cumprimento; e
II - o regime prisional atual, com data estimada para obtenção de progressão e livramento condicional.
Parágrafo único. O atestado de pena poderá conter outras informações relevantes, conforme a situação do apenado, considerando-se o caráter individualizado da pena e a sua execução. (art. 322-C e parágrafo único acrescentados pelo Provimento n.º 177, de
20 de maio de 2008).
Art. 322-D. O atestado de cumprimento de pena constitui-se em documento de caráter informativo, podendo ser corrigido pelo
Juiz de Direito, de ofício ou por provocação da parte interessada ou do Ministério Público, em caso de incorreção material ou formal.
(art. 322-D acrescentado pelo Provimento n.º 177, de 20 de maio de 2008).
Art. 323. Até que seja disponibilizado o aplicativo do SISCOM que contém o módulo de execução penal, o controle da pena será
processado manualmente, devendo as condenações do mesmo indivíduo serem examinadas em conjunto.
TÍTULO XXIV
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Art. 324. A Vara da Infância e da Juventude tem as suas atribuições definidas na legislação especial sobre menores e na Lei de
Organização e Divisão Judiciárias.
Art. 325. A expedição de portarias pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude deve obedecer aos termos do art. 149 da Lei
Federal nº 8.069, de 1990. (Caput do art. 325 com redação determinada pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho de 2007).
Parágrafo único. A portaria deverá ser encaminhada à Corregedoria Geral de Justiça para análise e parecer. (Parágrafo único
acrescentado pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho de 2007).
Art. 326. Proferida a decisão que aplicar a medida de internação, provisória ou definitiva, o Juiz de Direito determinará a expedição de carta de guia, dirigida à entidade governamental ou não governamental em que a internação deva ser cumprida.
Parágrafo único. A carta de guia conterá, necessariamente, a requisição de internação e transcrição da decisão judicial que determinou a medida, bem como outras informações influentes na urgência da liberação da vaga para a internação.
Art. 327. O adolescente sujeito a internação em estabelecimento educacional deverá permanecer na mesma localidade ou naquela
mais próxima do domicílio de seus pais ou responsável. (Caput do art. 327 com redação determinada pelo Provimento n.º 167, de 2
de julho de 2007).
§ 1º Na Comarca de Belo Horizonte o adolescente sujeito a internação deverá ser encaminhado ao Centro de Internação Provisória - CEIP. (§ 1º com redação determinada pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho de 2007).
§ 2º Em se tratando de adolescente de outras Comarcas, sendo indispensável o seu encaminhamento ao CEIP, a providência deverá ser antecedida de consulta à administração daquele Centro de Internação e só efetivada após resposta favorável. (§ 2º com redação
determinada pelo Provimento n.º 167, de 2 de julho de 2007).
Art. 328. Decretada a internação do adolescente, a ser cumprida em estabelecimento administrado pelo Estado de Minas Gerais,
o Juiz de Direito da Comarca de origem fará expedir a carta de guia, a ser encaminhada à Superintendência de Atendimento à Medidas Sócio-Educativas – SAME, da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS, para a liberação da vaga, contendo:
I - cópia da sentença;
II - certidão de nascimento;
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III - relatório psicossocial;
IV - certidão de antecedentes;
V - histórico escolar; e
VI - outros documentos que o Juiz de Direito entender necessários. (Caput do art. 328 com redação determinada pelo Provimento
n.º 167, de 2 de julho de 2007).
Art. 329. A carta de guia será expedida em duas vias, devendo ser encaminhada a segunda via ao Juiz de Direito da Vara da
Infância e da Juventude da Comarca responsável pela internação, que determinará a autuação, iniciando o procedimento para o cumprimento da medida sócio-educativa do adolescente.
Art. 330. O Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca responsável pela internação, além da observância do
art. 124, da Lei Federal nº 8.069, de 1990, deve zelar por:
I - manter separadamente os adolescentes, por idade e tipo do ato infracionaI;
Il - visitar e inspecionar a entidade; e
III - manter cadastro individual atualizado de cada adolescente no Centro de Integração do Adolescente.
Art. 331. Os Juízes de Direito competentes para apreciar questões relativas à Infância e Juventude deverão, mensalmente, encaminhar à CEJA, relação atualizada das crianças e dos adolescentes institucionalizados.
§ 1º A relação será elaborada sob a responsabilidade do Juiz de Direito da Comarca ou da Vara, independentemente de sua condição de substituto ou titular, que a firmará, e deverá conter os seguintes dados obrigatórios, sem prejuízo de outros que entender
cabíveis e necessários:
I - nome e data de nascimento da criança ou do adolescente, preferencialmente com a certidão, ou cópia, do registro de nascimento;
II - relato sobre a identidade da criança ou do adolescente, contemplando a sua disponibilidade para adoção, o meio social, o
histórico médico, pessoal e familiar, assim como quaisquer peculiaridades de origem cultural, étnica ou religiosa;
III - nome dos pais;
IV - identificação da instituição onde a criança ou adolescente está abrigado, inclusive com endereço completo, telefone e nome
dos responsáveis;
V - tempo e o motivo do abrigo;
VI - existência de eventual processo envolvendo a criança ou adolescente e, em caso positivo, a respectiva fase;
VII - informação sobre a destituição do poder familiar; e
VIII - número de instituições existentes no âmbito da Comarca, inclusive com endereço completo, telefone e nome dos responsáveis.
§ 2º A relação de que trata o § 1º deste artigo deverá ser atualizada trimestralmente, também sob a responsabilidade do Juiz de
Direito competente e encaminhada à CEJA.
Art. 332. Para fins de ordenamento das atribuições a cargo da CEJA, os Juízes de Direito deverão providenciar em sua Comarca
o cadastro de pretendentes à adoção, nacionais e estrangeiros, e de crianças passíveis de adoção segundo a lei, remetendo-os à CEJA
com a maior brevidade possível.
Art. 333. Quando o pedido de adoção for assinado apenas por procurador, ao promover a oitiva do casal adotante, no curso do
processo, tomar-se-lhes-á por termo a ratificação daquele pedido.
Art. 334. O credenciamento de voluntários para prestação de serviços a que alude o art. 194, caput in fine, da Lei Federal nº
8.069, de 1990, não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, e será efetuado pelo
Juiz de Direito da Infância e Juventude, ou por aquele que esteja respondendo por tal jurisdição.
§ 1º O serviço prestado pelo Comissário Voluntário de Menores deverá, tão somente, ser exercido nos limites da jurisdição do
Juiz de Direito que o ordenar.
§ 2º O candidato a Comissário Voluntário de Menores deverá ter instrução de nível secundário, preferencialmente, ou prova do
exercício do cargo há mais de dois anos.
§ 3º A identificação dos Comissários Voluntários de Menores de todas as Comarcas do Estado de Minas Gerais será realizada
através de credencial, conforme modelo aprovado pela Corregedoria-Geral de Justiça.
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Art. 335. O expediente de credenciamento será autuado na Secretaria de Juízo da Vara da Infância e da Juventude e devidamente
instruído com a documentação seguinte, a ser preenchida e fornecida pelo interessado:
I - questionário, em modelo padronizado, a ser respondido e assinado pelo candidato;
II - cópia reprográfica da cédula de identidade e do número do registro do CPF do candidato e prova de estar com situação regular
em relação às obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com o serviço militar
III - folha de antecedentes e certidões de distribuição cível e criminal dos locais onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; e
IV - compromisso firmado pelo interessado.
Art. 336. O Juiz de Direito, comprovando a satisfação das exigências contidas no art. 335 deste Provimento e após entrevista
pessoal com o interessado, deverá proferir despacho justificando o credenciamento.
§ 1º Os voluntários somente estarão aptos a desempenhar suas funções após o recebimento das credenciais.
§ 2º As credenciais terão validade por prazo indeterminado, admitindo-se a expedição de outra via somente nas hipóteses de
perda ou roubo, após efetuada a ocorrência policial.
§ 3º Não poderá ser credenciado como Comissário Voluntário de Menores quem seja proprietário ou exerça atividades em locais
ou estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Vara de Infância e da Juventude.
Art. 337. O credenciamento do Comissário Voluntário de Menores deverá ser comunicado à Corregedoria-Geral de Justiça, com
cópia da portaria de designação, para as anotações cabíveis e o fornecimento dos formulários padronizados para o credenciamento e
identificação do Comissário.
Art. 338. Salvo as restrições legais, ao Comissário Voluntário de Menores, no exercício de suas funções, é assegurado o livre
ingresso nos locais onde se faça necessária a prestação de assistência à criança e ao adolescente.
Parágrafo único. É proibido ao Comissário Voluntário de Menores receber para si ou para outrem ingressos, convites, entradas
ou assemelhados para festividades, espetáculos, bailes, exibições esportivas, cinematográficas, teatrais, circenses, dentre outros, seja
em nome do juízo ou em decorrência das funções que exerce.
Art. 339. A lotação numérica de Comissário Voluntário de Menores será feita ou alterada considerando a população da Comarca,
podendo ser credenciado 1 (um) Comissário Voluntário de Menores para cada Município integrante da Comarca e até 1 (um) para
cada 5.000 (cinco) mil habitantes na sede da mesma.
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, computar-se-á o número da população constante do último censo geral do Instituto
Brasileira de Geografia e Estatística - IBGE.
Art. 340. Os Coordenadores de Comissariados, onde houver, ou o Escrivão da Secretaria de Juízo, por ocasião da Correição
Ordinária Geral, deverão apresentar ao Juiz de Direito da Infância e da Juventude, ou ao Juiz de Direito que esteja respondendo por
essa jurisdição, relatório das atividades desenvolvidas pelos Comissários Voluntários de Menores credenciados, enviando cópia à
Corregedoria-Geral de Justiça.
Art. 341. A pedido do interessado, por conveniência do Juízo, ou por conduta desabonadora, o Juiz de Direito poderá a qualquer
tempo descredenciar o Comissário Voluntário de Menores, quando também deverá ser devolvida e inutilizada a respectiva credencial,
comunicado o fato imediatamente à Corregedoria-Geral de Justiça.
Parágrafo único. Sempre que houver notícia de irregularidade praticada por Comissário Voluntário de Menores no exercício da
função, deverá o Juiz de Direito adotar as providências disciplinares cabíveis.
TÍTULO XXV
DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA DE FEITOS DE INTERESSE DO IDOSO
Art. 342. Deverá ser assegurada a tramitação prioritária dos processos e procedimentos judiciais, inclusive na execução dos atos
e diligências correlatas, em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Parágrafo único. Deverão ser adotadas, também, medidas para assegurar às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos atendimento prioritário nos balcões da Secretaria de Juízo e dos Serviços Auxiliares da Justiça.
Art. 343. O interessado na obtenção da prioridade mencionada no caput do art. 342 deste Provimento deverá requerer sua concessão à autoridade judiciária competente para decidir o feito, juntando prova de sua idade.
§ 1º O Juiz de Direito, verificando a existência de fundamentos para o pedido formulado na forma do caput deste artigo, determinará à Secretaria de Juízo ou Serviço Auxiliar da Justiça as providências a serem cumpridas para o implemento desse benefício.
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§ 2º O Escrivão deverá anotar e destacar a prioridade de que trata o art. 342, em local visível, nos autos do processo.
Art. 344. A concessão da prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite,
companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.
TÍTULO XXVI
DA ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
Art. 344-A Na execução de obrigação por quantia certa, esgotada a possibilidade de se adjudicar o bem penhorado, poderá o
magistrado, a requerimento do credor e ouvido o executado, determinar se proceda à alienação por iniciativa particular, a ser realizada
pelo próprio exeqüente ou por intermédio de corretor ou leiloeiro credenciado perante o juízo da execução. (art. 344-A acrescentado
pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-B Serão considerados habilitados a se cadastrar para intermediar a alienação por iniciativa particular os corretores e
leiloeiros com inscrição regularizada em seus respectivos órgãos de classe há mais de cinco anos e que promoverem seu credenciamento perante o juízo da execução.
§ 1º. – A secretaria da respectiva vara se incumbirá de manter e organizar os cadastros de corretores e leiloeiros que se habilitarem.
§ 2º. – É admissível a nomeação de corretor ou leiloeiro com experiência inferior ao limite estabelecido, se inexistirem nos cadastros profissionais disponíveis com tal experiência.
§ 3º. – Admite-se a indicação de mais de um corretor para a execução do ato, sendo devida a comissão àquele que efetivamente
obtiver êxito na intermediação da alienação.
§ 4º. – O corretor será necessariamente o profissional envolvido com o objeto a ser alienado.
§ 5º. – O detalhamento sobre o credenciamento dos corretores de que trata o §3º, art. 685-C, do CPC, será efetivado através de
edital público.
§ 6º. – Aplica-se à matéria, no que couber, os artigos 722 a 729 do Código Civil. (art. 344-B e §§ acrescentados pelo Provimento
nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-C Deferido o pedido do exeqüente, deverá o magistrado estabelecer o prazo para a concretização do ato, a forma de
publicidade a ser dada, o preço mínimo para a venda, as condições de pagamento, as garantias e a comissão de corretagem, se for o
caso. (art. 344-C acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-D Ao fixar o prazo para a alienação, deverá o magistrado levar em consideração as peculiaridades do objeto penhorado,
bem como a sua localização, sendo admissível, em qualquer hipótese, a sua prorrogação. (art. 344-D acrescentado pelo Provimento
nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-E Poderá o magistrado determinar que a publicidade mínima a ser dada ao ato expropriatório se faça tanto através dos
meios tradicionais quanto através de mídia eletrônica, observando-se, sempre, a natureza e o valor do bem a ser alienado, a fim de
se dar o mais amplo conhecimento da alienação ao seu mercado específico. (art. 344-E acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30
de julho de 2008)
Art. 344-F O preço mínimo para a realização da alienação não poderá ser inferior ao da avaliação, realizada por oficial de justiça
ou perito, exceto se quanto à questão acordarem o exeqüente e o executado. (art. 344-F acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30
de julho de 2008)
Art. 344-G As condições de pagamento serão estabelecidas pelo magistrado de forma a facilitar a alienação do bem penhorado,
nada impedindo, contudo, sejam outras apresentadas, que serão analisadas e decididas, ouvidos os interessados. (art. 344-G acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-H O magistrado fixará, previamente, as garantias mínimas para a alienação, não gerando o descumprimento, contudo,
a sua nulidade, desde que inexistente o prejuízo e o desvio de finalidade. (art. 344-H acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de
julho de 2008)
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Art. 344-I A comissão de corretagem será fixada seguindo-se os parâmetros de remuneração legalmente estabelecidos ou de
acordo com os usos locais e a natureza do negócio, e será paga pelo adquirente, no momento da formalização do ato. (art. 344-I
acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-J Apresentada uma proposta concreta de aquisição do bem, deverão ser indicadas garantias idôneas de cumprimento do
pacto, antes de sua homologação. (art. 344-J acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-L O juiz fixará, segundo seu prudente arbítrio, na hipótese antecedente, prazo razoável às partes para a conclusão do
negócio. (art. 344-L acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-M Concretizado o ato, o termo de alienação será assinado pelo juiz, exeqüente, adquirente e o executado, se este se fizer
presente, dando-se por perfeita e acabada a expropriação, expedindo-se, a seguir, carta de alienação, com os mesmos requisitos do
artigo 703, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. (art. 344-M acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-N Na hipótese de pagamento parcelado, o inadimplemento de uma parcela ensejará o imediato cumprimento de sentença, nos termos do artigo 475-J e seguintes do Código de Processo Civil, com execução das garantias, se houver, valendo a homologação do termo de alienação como título executivo. (art. 344-N acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-O Poderá o executado diligenciar, a qualquer momento, na busca de compradores para o bem. (art. 344-O acrescentado
pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-P Não há impedimento a que o devedor aliene por sua conta o bem penhorado, desde que quite, integralmente, o débito
excutido, com todos os seus acréscimos. (art. 344-P acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-Q Em qualquer hipótese, poderá o exeqüente ou corretor ser nomeado depositário do bem penhorado, a fim de facilitar
a sua alienação. (art. 344-Q acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-R Ressalva-se da alienação particular os bens que não se submetem às formas de expropriação comuns. (art. 344-R
acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-S De todos os atos deverá ser ouvido, previamente, o executado, respeitando-se o contraditório. (art. 344-S acrescentado
pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
Art. 344-T Serão obrigatoriamente intimados, também, os demais credores com penhora averbada ou com garantia real, bem
como o senhorio direto da coisa. (art. 344-T acrescentado pelo Provimento nº 179, de 30 de julho de 2008)
PARTE ESPECIAL
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 345. (revogado). (Art. 345 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 346. (revogado). (Art. 346 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 347. (revogado). (Art. 347 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 348. (revogado). (Art. 348 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 349. (revogado). (Art. 349 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 350. (revogado). (Art. 350 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 351. (revogado). (Art. 351 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 352. (revogado). (Art. 352 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
Art. 353. (revogado). (Art. 353 revogado pelo Provimento nº. 187, de 22 de abril de 2009)
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Art. 354. A partir da vigência deste Provimento, todos os atos de conteúdo normativo editados pela Corregedoria-Geral de Justiça
deverão a ele se reportar, alterando-o, acrescendo-o ou revogando-lhe as disposições cuja vigência deva ser interrompida, de modo
a preservar, nele consolidadas, todas as orientações normativas para a boa realização dos serviços e melhor execução das atividades
judiciárias, notariais e de registros, na forma do art. 16, inciso XIV, da Resolução nº 420, de 2003.
Parágrafo único. A Secretaria de Padronização, Suporte ao Planejamento e à Ação Correicional - SEPAC e a Gerência de Padronização e Gestão da Informação - GEINF, deverão zelar pela integridade do conteúdo e da sistematização deste Provimento, através
das seguintes providências:
I - assegurando que a edição de atos normativos da Corregedoria-Geral de Justiça se faça sempre na forma do art. 19, inciso I,
deste Provimento;
II - propondo a sua atualização e reedição, sempre que necessário;
III - registrando em arquivos devidamente organizados todos os atos de conteúdo normativo editados pela Corregedoria-Geral
de Justiça;
IV - acompanhar, com o auxílio das Gerências de Fiscalização dos Foros Judiciais - GEFIS e da Gerência de Fiscalização dos
Serviços Notariais e de Registros - GENOT, as inovações legislativas que impliquem alterações nos Serviços Judiciários, Notariais
e de Registros; e
V - propor ou adotar outras medidas que se façam necessárias para o bom e fiel cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 355. A Comissão Especial instituída pela Portaria nº 158/CGJ/2005, de 11 de julho de 2005, promoverá, em 180 (cento e
oitenta) dias a consolidação e sistematização das normas da Corregedoria-Geral de Justiça, relativas aos Serviços Notariais e de Registro e ao processamento administrativo-disciplinar, integrando-as a este Provimento, na forma de partes III e IV, respectivamente.
Art. 356. A teor das disposições contidas neste Provimento, ficam revogados os seguintes atos de conteúdo normativo editados
pela Corregedoria-Geral de Justiça:
I - Portaria nº 139/2005, Portaria nº 126/2004, Portaria nº 068/2004, Portaria nº 170/2003, Portaria nº 119/2003, Portaria nº
273/2002, Portaria nº 219/2002, Portaria nº 178/2002, Portaria nº 137/2002, Portaria nº 133/2002, Portaria nº 092/2002, Portaria nº
015/2002, Portaria nº 298/2001, Portaria nº 142/2001, Portaria nº 128/2001, Portaria nº 015/2001, Portaria nº 186/1999, Portaria nº
020/1999, Portaria nº 002/1996, Portaria nº 076/1994, Portaria nº 043/1994, Portaria nº 022/1993, Portaria nº 002/1991, Portaria nº
070/1990, Portaria nº 032/1990, Portaria nº 036/1984;
II - Ofício-Circular nº 023/2006, Ofício-Circular nº 06/2006, Ofício-Circular nº 049/2005, Ofício-Circular nº 024/2005, Ofício-Circular nº 004/2005, Ofício-Circular nº 082/2004, Ofício-Circular nº 043/2004, Ofício-Circular nº 007/2004, Ofício-Circular nº
086/2003, Ofício-Circular nº 085/2003, Ofício-Circular nº 065/2003, Ofício-Circular nº 060/2003, Ofício-Circular nº 046/2003,
Ofício-Circular nº 027/2003, Ofício-Circular nº 13/2003, Ofício-Circular nº 001/2003, Ofício-Circular nº 106/2002, Ofício-Circular
nº 093/2002, Ofício-Circular nº 075/2002, Ofício-Circular nº 074/2002, Ofício-Circular nº 052/2002, Ofício-Circular nº 050/2002,
Ofício-Circular nº 049/2002, Ofício-Circular nº 039/2002, Ofício-Circular nº 028/2002, Ofício-Circular nº 019/2002, Ofício-Circular
nº 018/2002, Ofício-Circular nº 011/2002, Ofício-Circular nº 009/2002, Ofício-Circular nº 006/2002, Ofício-Circular nº 002/2002,
Ofício-Circular nº 001/2002, Ofício-Circular nº 119/2001, Ofício-Circular nº 118/2001, Ofício-Circular nº 101/2001, Ofício-Circular
nº 100/2001, Ofício-Circular nº 087/2001, Ofício-Circular nº 079/2001, Ofício-Circular nº 076/2001, Ofício-Circular nº 054/2001,
Ofício-Circular nº 051/2001, Ofício-Circular nº 049/2001, Ofício-Circular nº 006/2001, Ofício-Circular nº 022/2000, Ofício-Circular
nº 098/1999, Ofício-Circular nº 093/1999, Ofício-Circular nº 068/1999, Ofício-Circular nº 067/1999, Ofício-Circular nº 029/1999,
Ofício-Circular nº 014/1999, Ofício-Circular nº 007/1999, Ofício-Circular nº 013/1997, Ofício-Circular nº 011/1996, Ofício-Circular
nº 012/1995, Ofício-Circular nº 007/1995, Ofício-Circular nº 001/1995, Ofício-Circular nº 008/1994, Ofício-Circular nº 021/1992,
Ofício-Circular nº 009/1992, Ofício-Circular nº 006/1992, Ofício-Circular nº 039/1991, Ofício-Circular nº 034/1991, Ofício-Circular
nº 026/1991, Ofício-Circular nº 014/1991, Ofício-Circular nº 007/1988, Ofício-Circular nº 023/1985;
III - Provimento nº 157/2006 , Provimento nº 132/2005,Provimento nº 131/2005, Provimento nº 118/2004, Provimento nº
116/2004, Provimento nº 104/2003, Provimento nº 91/2003, Provimento nº 80/2002, Provimento nº 78/2002, Provimento nº 73/2002,
Provimento nº 68/2002, Provimento nº 65/2002, Provimento nº 58/2001, Provimento nº 56/2001, Provimento nº 54/2001, Provimento nº 49/2001, Provimento nº 40/1999, Provimento nº 38/1999, Provimento nº 36/1999 , Provimento nº 33/1998 , Provimento nº
32/1998, Provimento nº 31/1998, Provimento nº 26/1997, Provimento nº 04/1996;
IV - Instrução nº 257/1996, Instrução nº 256/1996, Instrução nº 253/1996, Instrução nº 252/1996, Instrução nº 248/1995, Instrução nº 245/1995, Instrução nº 240/1995, Instrução nº 237/1995, Instrução nº 236/1995, Instrução nº 233/1995, Instrução nº 229/1995,
Instrução nº 223/1994, Instrução nº 219/1994, Instrução nº 214/1993, Instrução nº 212/1993, Instrução nº 208/1993, Instrução nº
201/1992, Instrução nº 194/1991, Instrução nº 193/1991, Instrução nº 186/1990, Instrução nº 173/1988, Instrução nº 165/1987, Instrução nº 163/1987, Instrução nº 149/1985, Instrução nº 148/1985, Instrução nº 147/1985, Instrução nº 143/1985, Instrução nº 142/1985,
Instrução nº 120/1983, Instrução nº 072/1980, Instrução nº 062/1980; e
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V - Aviso nº 029/2006, Aviso nº 022/2006, Aviso nº 021/2006, Aviso nº 019/2006, Aviso nº 018/2006, Aviso nº 016/2006, Aviso nº
068/2005, Aviso nº 037/2005, Aviso nº 035/2005, Aviso nº 007/2005, Aviso nº 053/2004, Aviso nº 047/2004, Aviso nº 044/2004, Aviso nº 030/2004, Aviso nº 044/2003, Aviso nº 037/2003, Aviso nº 024/2003, Aviso nº 022/2003, Aviso nº 032/2002, Aviso nº 019/2002,
Aviso nº 014/2002, Aviso nº 013/2002, Aviso nº 010/2002, Aviso nº 009/2002, Aviso nº 008/2002, Aviso nº 005/2002, Aviso nº
046/2001, Aviso nº 033/2001, Aviso nº 012/2000, Aviso nº 007/2000, Aviso nº 023/1999, Aviso nº 020/1999, Aviso nº 019/1999, Aviso nº 016/1999, Aviso nº 013/1999, Aviso nº 008/1999, Aviso nº 001/1999, Aviso nº 035/1998, Aviso nº 016/1998, Aviso nº 002/1998,
Aviso nº 003/1997, Aviso nº 022/1996, Aviso nº 004/1996, Aviso nº 013/1992, Aviso nº 008/1992, Aviso nº 021/1990.
Art. 357. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 1º de setembro de 2006.
Desembargador RONEY OLIVEIRA
Corregedor-Geral de Justiça
OFICIAL DE JUSTIÇA/MG - JUIZADOS
especiAis cRiminAis

20) PROCEDIMENTOS NOS
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS: DA
COMPETÊNCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS. DA FASE PRELIMINAR. DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. DA EXECUÇÃO.
DAS DESPESAS PROCESSUAIS.

A seguir, há se reproduzir a “parte
criminal” da Lei nº 9.099/95:
Capítulo III
Dos Juizados Especiais Criminais
Disposições Gerais
Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o
julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.
Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de
conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual
e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de
liberdade.
Seção I
Da Competência e dos Atos Processuais
Art. 63. A competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
Art. 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme
dispuserem as normas de organização judiciária.
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Art. 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os
critérios indicados no art. 62 desta Lei.
§1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
§2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação.
§3º Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução
e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente.
Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.
Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção
do procedimento previsto em lei.
Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma
individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de
justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.
Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores.
Art. 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento
acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.
Seção II
Da Fase Preliminar
Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários.
Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o
compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz
poderá determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.
Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes.
Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, a do
responsável civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei.
Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação
da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade.
Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientação.
Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em
Direito, excluídos os que exerçam funções na administração da Justiça Criminal.
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.
Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo
homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação.
Art. 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de
representação verbal, que será reduzida a termo.
Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá
ser exercido no prazo previsto em lei.
Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento,
o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
§1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.
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§2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:
I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos
deste artigo;
III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser
necessária e suficiente a adoção da medida.
§3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.
§4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
§5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.
§6º A imposição da sanção de que trata o §4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins
previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.
Seção III
Do Procedimento Sumariíssimo
Art. 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou pela não
ocorrência da hipótese prevista no art. 76 desta Lei, o Ministério Público oferecerá ao Juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver
necessidade de diligências imprescindíveis.
§1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim
médico ou prova equivalente.
§2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer
ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.
§3º Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as
circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do art. 66 desta Lei.
Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e
imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência
o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.
§1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes
de sua realização.
§2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem
à audiência de instrução e julgamento.
§3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.
Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade
de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75
desta Lei.
Art. 80. Nenhum ato será adiado, determinando o Juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a
denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o
acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.
§1º Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar
excessivas, impertinentes ou protelatórias.
§2º De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença.
§3º A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do Juiz.
Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta
de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
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§1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§2º O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias.
§3º As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o §3º do art. 65 desta Lei.
§4º As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa.
§5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
Art. 83. Caberão embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.
§1º Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.
§2º Quando opostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o prazo para o recurso.
§3º Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.
Seção IV
Da Execução
Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado.
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o Juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.
Art. 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos
termos previstos em lei.
Art. 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, será processada
perante o órgão competente, nos termos da lei.
Seção V
Das Despesas Processuais
Art. 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa (arts. 74 e 76, §4º), as
despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser lei estadual.
Seção VI
Disposições Finais
Art. 88. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas.
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério
Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional
da pena (art. 77 do Código Penal).
§1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo,
submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de freqüentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
§2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação
pessoal do acusado.
§3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem
motivo justificado, a reparação do dano.
§4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir
qualquer outra condição imposta.
§5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.
§6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.
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§7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos.
Art. 90. As disposições desta Lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. (Vide ADIN nº 1.719-9)
Art. 90-A.  As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.
Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis
com esta Lei.
Capítulo IV
Disposições Finais Comuns
Art. 93. Lei Estadual disporá sobre o Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, sua organização, composição e competência.
Art. 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados, e as audiências realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades
a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas.
Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territórios criarão e instalarão os Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da
vigência desta Lei.
Parágrafo único. No prazo de 6 (seis) meses, contado da publicação desta Lei, serão criados e instalados os Juizados Especiais
Itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional.
    Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a sua publicação.
Art. 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei nº 7.244, de 7 de novembro de 1984.
1 Considerações gerais sobre o procedimento comum sumaríssimo. A Constituição Federal, em seu art. 98, I, preceitua que a
União, o Distrito Federal, os Estados, e os Territórios criarão juizados especiais, competentes para conciliação, julgamento, execução
de causas cíveis de menor complexidade e infrações de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo.
Ademais, o parágrafo primeiro, do mencionado dispositivo da Lei Fundamental, prevê que lei federal disporá sobre a criação de
juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.
A regulamentação do art. 98, I, CF, veio com em 1995, no âmbito estadual, com a Lei nº 9.099, enquanto a regulamentação do
art. 98, primeiro parágrafo, CF, veio em 2001, no âmbito federal, com a Lei nº 10.259.
De acordo com a Lei nº 9.099/95, em seu art. 61, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Vale lembrar, contudo, que
o “Estatuto do Idoso”, em seu art. 94, possibilita a aplicação da Lei nº 9.099/95 para os crimes nele previstos com o limite máximo
de quatro anos.
Como se não bastasse, o art. 90-A, da Lei nº 9.099, acrescido pela Lei nº 9.839/99, prevê que as disposições desta lei não se
aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Outrossim, consoante o art. 62, da “Lei dos Juizados Especiais Criminais Estaduais”, o processo perante o JECRIM deve guiar-se por critérios de oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos
danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
2 Competência e atos processuais. De acordo com o art. 63, da Lei nº 9.099/95, a competência do JECRIM será determinada
pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
Quanto aos atos processuais, estes serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária (art. 64).
Ademais, de acordo com o art. 66, caput, a citação será pessoal, e será feita no próprio Juizado sempre que possível (dos atos
praticados em audiência, diz o parágrafo único, do art. 67, considerar-se-ão cientes desde logo as partes, os interessados e defensores)
ou por mandado. Entretanto, não se encontrando o acusado para ser citado, os autos serão remetidos para o juízo comum (art. 66,
parágrafo único).
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3 Termo circunstanciado. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado (que
exerce a mesma função do inquérito policial, só que nos Juizados Especiais Criminais) e o encaminhará imediatamente ao JECRIM,
com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários (art. 69, caput, da Lei nº 9.099/95).
Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata de audiência preliminar, será designada data
próxima, da qual ambos sairão cientes (art. 70, da Lei nº 9.099/95).
4 Audiência preliminar. Na audiência preliminar, perante o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se
possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e
da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade (art. 72, da Lei nº 9.099/95).
5 Composição dos danos civis. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz por sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente (art. 74, caput, da Lei nº 9.099/95). Tratando-se de ação penal
de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de
queixa ou representação (art. 74, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95).
Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo (art. 75, caput, da Lei nº 9.099/95). O não oferecimento da representação na audiência
preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei (art. 75, parágrafo único, da Lei nº
9.099/95).
6 Transação penal. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de
arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificada na
proposta (art. 76, caput, da Lei nº 9.099/95).
Não se admitirá a proposta se ficar comprovado (art. 76, §2º, Lei nº 9.099/95) ter sido o autor da infração condenado, pela prática
de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva (inciso I); ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de
cinco anos pela aplicação de pena restritiva ou multa (inciso II); não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida (inciso III).
Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo infrator, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não
importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos (art. 76, §4º,
da Lei nº 9.099/95). Da sentença prolatada pelo juiz caberá apelação (art. 76, §5º, Lei nº 9.099/95).
A imposição da sanção tratada no quarto parágrafo, do art. 76, não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para
fins de nova transação penal, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível (art. 76, §6º, Lei nº
9.099/95).
7 Denúncia oral. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena, pela ausência do autor do fato, ou
por não ser o caso de transação penal, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade
de diligências imprescindíveis (art. 77, caput, da Lei nº 9.099/95). Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no
parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95 (encaminhamento dos autos ao procedimento comum) (art. 77, §3º, da Lei nº 9.099/95).
Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa (bem como da sentença) caberá apelação, a ser interposta no prazo de dez dias, da
qual já deverão constar a petição de interposição e as razões recursais, conjuntamente (art. 82, Lei nº 9.099/95).
8 Suspensão condicional do processo. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não pela Lei nº 9.099/95, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo, por
dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77, CP) (art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95).
Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo,
submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições (art. 89, §1º): reparação do dano, salvo impossibilidade de
fazê-lo (inciso I); proibição de frequentar determinados lugares (inciso II); proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem
autorização do juiz (inciso III); comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades
(inciso IV). O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação
pessoal do acusado (art. 89, §2º, da Lei nº 9.099/95).
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Lembra-se, acerca da suspensão condicional do processo, que a Súmula nº 243, do Superior Tribunal de Justiça, preceitua que o
benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal
ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidente da majorante, ultrapassar o limite
de um ano. Também, a Súmula nº 723, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que não se admite a suspensão condicional do processo
por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano.
9 Audiência de instrução, debates e julgamento. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia
ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados (art. 78, caput, da
Lei nº 9.099/95).
No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido a possibilidade de
tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74, e 75,
da Lei nº 9.099/95 (art. 79, Lei nº 9.099/95). Nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer (art. 80, Lei nº 9.099/95).
Aberta a audiência, será dada palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá, ou não, a denúncia ou
queixa (as hipóteses de rejeição da inicial acusatória são as mesmas previstas no art. 395, CPP); havendo recebimento, serão ouvidas
a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença (art. 81, caput, da Lei nº 9.099/95).
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar
excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 81, §1º, Lei nº 9.099/95).
De todo o ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes
ocorridos em audiência e a sentença (art. 81, §2º, da Lei nº 9.099/95).
10 Sentença. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz (art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95).
11 Execução e despesas processuais. De acordo com o art. 84, da Lei nº 9.099/95, aplicada exclusivamente pena de multa, seu
cumprimento se fará mediante pagamento na Secretaria do Juizado, de modo que, efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a
punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial.
Por sua vez, quanto às despesas processuais, nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos
ou multa, as despesas processuais serão reduzidas, conforme dispuser a legislação estadual.
QUESTÕES DE FIXAÇÃO
1. (ESCRIVÃO DE POLÍCIA - PC/ES - 2011 - CESPE) Com relação à legislação especial, julgue o item que se segue: “A
suspensão condicional do processo poderá ser revogada em caso de prática de novo crime ocorrido na vigência do benefício ou nos
casos de descumprimento da obrigação de reparação do dano”.
2. (ESCRIVÃO DE POLÍCIA - PC/ES - 2013 - FUNCAB) Quanto às infrações penais de menor potencial ofensivo, é incorreto
afirmar:
(A) Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e
continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis.
(B) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos da Lei nº 9.099/1995, as contravenções penais
e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
(C) Orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade.
(D) O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.
(E) A competência do Juizado será determinada pelo domicílio do réu ou do lugar da infração, respeitadas as regras de prevenção.

Didatismo e Conhecimento

149

conhecimentos específicos/oficial Judiciário
3. (EXAME DE ORDEM UNIFICADO - OAB - 2012 - FGV) Com relação à Lei nº 9.099/95, assinale a afirmativa incorreta:
(A) A transação penal consiste na aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas àquele a quem se imputa uma infração de menor potencial ofensivo.
(B) Não poderá ser oferecida a suspensão condicional do processo ao acusado que tiver sido condenado anteriormente por contravenção penal.
(C) Em caso de delito persequível por ação penal pública condicionada à representação, havendo a representação do ofendido,
o Ministério Público está legitimado para oferecer transação penal, mesmo que o ofendido se oponha e deseje a continuação do processo.
(D) Se, no curso da suspensão condicional do processo, o acusado vier a ser processado por contravenção penal, o benefício
poderá ser revogado pelo juiz.
4. (ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO - TJ/SP - 2012 - VUNESP) Nos crimes .......................... , o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado ......................... , presentes os demais requisitos que autorizariam ............................................... .
Assinale a alternativa cujas expressões completam, correta e respectivamente, o art. 89 da Lei n.º 9.099/95:
(A) De menor potencial ofensivo … não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime … a suspensão
condicional da pena.
(B) Em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei … não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime … a suspensão condicional da pena.
(C) De menor potencial ofensivo … seja primário … a substituição da pena privativa de liberdade
(D) Em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei ...seja primário ... a suspensão
condicional da pena.
(E) Em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei ... não es teja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime ... a substituição da pena privativa de liberdade
5. (DEFENSOR PÚBLICO - DPE/RO - 2012 - CESPE) Considerando as disposições processuais penais previstas na Lei nº
9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais), assinale a opção correta:
(A) A citação deve ser pessoal e realizada no próprio juizado, sempre que possível, ou por mandado. Não encontrado o acusado
para ser citado, o juiz deve suspender o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
(B) Os processos referentes aos juizados especiais criminais devem ser orientados pelos critérios de oralidade, documentação,
simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade, buscando-se, sempre que possível, a conciliação ou a transação.
(C) Acolhida pelo juiz a proposta do MP aceita pelo autor da infração, o magistrado aplicará a pena restritiva de direitos ou multa,
que importará em reincidência e será registrada para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.
(D) Dos atos praticados em audiência consideram-se desde logo cientes as partes, os interessados e os defensores.
(E) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos da lei, as contravenções penais e os crimes a que
a lei comine pena mínima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.
GABARITO
1. Afirmação errada
2. Alternativa “E”
3. Alternativa “B”
4. Alternativa “B”
5. Alternativa “D”
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