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ADMINISTRATIVO

Presidente:

Ricardo Mair Anafe

PODER JUDICIÁRIO

No início de 2022, quando assu-
mi a Presidência do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, enalteci 

os magistrados e os servidores que se 
dedicam ao trabalho e conferem credi-
bilidade às ações e decisões do nosso 
querido Tribunal, o maior Judiciário bra-
sileiro. Os números superlativos nos dife-
renciam, mas é o comprometimento com 
o trabalho que faz a diferença. 

 Depois de um ano à frente da Presi-
dência, destaco a energia dispensada às 
nossas atividades com resultados inova-
dores. Com o olhar voltado para o futuro, 
atuamos com responsabilidade adminis-
trativa e financeira. Buscamos a gestão 
de pessoas e o avanço tecnológico, que 
fazem da eficiência e da modernização 
do Judiciário alicerces para o Estado 
Democrático de Direito. Tivemos que 
repensar regras e práticas tradicionais 
para a continuidade eficiente da pres-
tação dos serviços. Desse trabalho, em 
princípio, desenvolvido para fazer frente 
a uma situação contingencial, restaram 
frutos promissores, como, por exemplo, a 
regulamentação das audiências telepre-
senciais e o avanço na digitalização dos 
processos físicos ainda existentes. 

 Ao término do ano, é momento de 
refletirmos sobre os planos traçados, os 
caminhos percorridos e metas alcança-
das. As principais ações estão contidas 
no Relatório de Gestão 2022 e reforçam 
a luta diária por um Judiciário eficiente, 
transparente e independente. 

 Desejo que 2023 nos traga novos 
sonhos e realizações e que tenhamos 
força e saúde para dar continuidade ao 
trabalho, sempre em busca de uma Justi-
ça acessível e justa. 

 Reafirmo minha crença na solidez do 
Judiciário Bandeirante e na retidão de seus 
integrantes, bem como meu compromisso 
em perpetuar sua grandeza histórica. 

 Agradeço, em especial, aos inte-
grantes do Conselho Superior da Ma-
gistratura e do Colendo Órgão Especial, 
pelo trabalho realizado em prol do apri-
moramento da prestação jurisdicional e 
administrativa, desejando a todos os ma-
gistrados, servidores e familiares, um Na-
tal iluminado e um próspero Ano Novo. 

   Ricardo Mair Anafe
Presidente

Comunicação Social TJSP – MK (layout). Comentários, críticas e sugestões de pauta para reportagens no DJE, entre em contato 
com a Diretoria de Comunicação Social do TJSP (imprensatj@tjsp.jus.br)
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dedicam ao trabalho e conferem credi-
bilidade às ações e decisões do nosso 
querido Tribunal, o maior Judiciário bra-
sileiro. Os números superlativos nos dife-
renciam, mas é o comprometimento com 
o trabalho que faz a diferença.

Depois de um ano à frente da Presi-
dência, destaco a energia dispensada às 
nossas atividades com resultados inova-
dores. Com o olhar voltado para o futuro, 
atuamos com responsabilidade adminis-
trativa e financeira. Buscamos a gestão 
de pessoas e o avanço tecnológico, que 
fazem da eficiência e da modernização 
do Judiciário alicerces para o Estado 
Democrático de Direito. Tivemos que 
repensar regras e práticas tradicionais 
para a continuidade eficiente da pres-
tação dos serviços. Desse trabalho, em
princípio, desenvolvido para fazer frente 
a uma situação contingencial, restaram 
frutos promissores, como, por exemplo, a
regulamentação das audiências telepre-
senciais e o avanço na digitalização dos
processos físicos ainda existentes.

Ao término do ano, é momento de
refletirmos sobre os planos traçados, os
caminhos percorridos e metas alcança-
das. As principais ações estão contidas
no Relatório de Gestão 2022 e reforçam
a luta diária por um Judiciário eficiente,
transparente e independente. 

Desejo que 2023 nos traga novos 
sonhos e realizações e que tenhamos
força e saúde para dar continuidade ao
trabalho, sempre em busca de uma Justi-
ça acessível e justa. 

Reafirmo minha crença na solidez do 
Judiciário Bandeirante e na retidão de seus 
integrantes, bem como meu compromisso
em perpetuar sua grandeza histórica. 

Agradeço, em especial, aos inte-
grantes do Conselho Superior da Ma-
gistratura e do Colendo Órgão Especial,
pelo trabalho realizado em prol do apri-
moramento da prestação jurisdicional e
administrativa, desejando a todos os ma-
gistrados, servidores e familiares, um Na-
tal iluminado e um próspero Ano Novo.

Ricardo Mair Anafeii
Presidente
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEMA - Secretaria da Magistratura

COMUNICADO Nº 19/2022 – TURMA ESPECIAL – ALTERAÇÃO

A Presidência da Seção de Direito Público comunica a indicação do Exmo. Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, da 
1ª Câmara de Direito Público, para integrar a Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público, como titular, ficando como 
suplente o Exmo. Desembargador Vicente de Abreu Amadei, a partir de 09/01/2023.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI, Presidente da Seção de Direito Público

SPI - Secretaria de Primeira Instância

COMUNICADO CONJUNTO Nº 767/2022
 CPA nº 2022/00130257

A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos senhores 
Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e dos Distribuidores, membros do Ministério Público, Defensoria 
Pública, Autoridades Policiais, Advogados e ao público em geral que para o Plantão Judiciário Especial da Primeira Instância 
(20/12/2022 a 08/01/2023) deverão ser observadas as seguintes orientações:

1) Os plantões de Primeira Instância destinam-se exclusivamente à análise das matérias elencadas no artigo 1.128 das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e serão realizados no horário das 9h às 13h. 

1.1) Nas Audiências de Custódia, a apresentação da pessoa detida e a distribuição do respectivo auto de prisão em flagrante 
ou de captura de procurado deverão ser realizadas até as 11h.

2) Os Plantões de Primeira Instância serão realizados:

2.1) Comarca da Capital:
2.1.1) Plantão Cível e Infância e Juventude de forma remota;
2.1.2) Plantão Criminal de forma presencial

2.2) Comarcas do Interior: No formato atualmente utilizado em cada Circunscrição Judiciária.
2.2.1) Circunscrições Judiciárias que constam na relação disponível no link CircJudAtentimentoRemotoPlantoes.pdf (tjsp.

jus.br) de forma remota;

2.2.2) Demais Circunscrições Judiciárias: de forma presencial.

3) As equipes do cartório de distribuição e protocolo bem como a de expedição de certidão: de forma remota

4) Nas Circunscrições Judiciárias que realizarem o plantão de forma presencial, a critério do Juiz responsável pelo plantão 
poderá ser autorizado, na equipe de cartório, o teletrabalho para até 50% dos escreventes, vedado o teletrabalho para o 
responsável pela equipe do cartório.

Pedidos iniciais e intermediários

5) Os pedidos iniciais, observadas as regras de competência previstas no artigo 1.128 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça, deverão ser apresentados no “Foro Plantão” da respectiva Circunscrição Judiciária, conforme segue:

5.1) Pelas Delegacias de Polícia via integração SAJ/RDO, distribuídos de forma automática.

5.2) Pelas Delegacias de Polícia, mediante envio do expediente, em formato PDF, ao e-mail do responsável pelo plantão no Interior 
(conforme item 21) ou e-mail institucional do plantão criminal na Capital (00cj_plantaocri@tjsp.jus.br), em se tratando de comunicação 
de prisões decorrente do cumprimento de mandados (temporárias, preventivas, de  nitivas e prisões civis), inclusive a decorrente do 
cumprimento de mandados de prisão em regime aberto.

5.2.2) O responsável pelo plantão deverá encaminhar o expediente, por e-mail, para a equipe do Distribuidor, que providenciará a 
distribuição no sistema informatizado utilizando a competência “129 – Plantão Criminal”, “149 – Plantão Violência Doméstica e Familiar”, 
“148 – Plantão-Crimes contra Crianças e Adolescentes” conforme o caso, a classe “”12121 – Comunicado de Mandado de Prisão” e 
assunto “50321 – Comunicação do cumprimento do mandado de prisão”. 

5.3) Para os demais casos, mediante peticionamento eletrônico inicial distribuídos pelo Cartório do Distribuidor.

5.4) Os pedidos de cremação que necessitem de autorização judicial poderão ser formulados, por peticionamento eletrônico inicial, pelo 
Advogado do requerente ou Defensor Público, ou pelo próprio interessado, mediante envio do pedido ao e-mail do responsável pelo 
plantão no Interior (conforme item 21) ou e-mail institucional do plantão criminal na Capital (00cj_plantaocri@tjsp.jus.br), observando-
se:
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5.4.1) No caso de morte suspeita, violenta ou acidental o pedido será sempre realizado em Juízo.

5.4.2) No caso de morte natural, o pedido deverá ser realizado em juízo na ausência do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

5.4.3) Deverão ser distribuídos utilizando a competência 129 – Plantão Criminal, classe 11955 – Cautelar Inominada Criminal e assunto 
12162 – Cremação/traslado.

5.5) Excetuam-se da obrigatoriedade de peticionamento eletrônico os pedidos formulados pelas partes nas hipóteses legais em que for 
dispensada ou não houver assistência de advogado, devendo, no caso, ser encaminhado o pedido e documentos respectivos ao e-mail 
do responsável pelo plantão no Interior ou e-mails institucionais dos plantões na Capital (conforme item 21).

5.6) Os pedidos de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (interceptação telefônica) deverão ser realizados nos termos do Comunicado 
CG nº 252/2020.

6) Os pedidos urgentes relativos à matéria de plantão de processos em trâmite fora do Plantão Judiciário Especial deverão ser 
apresentados por Peticionamento Eletrônico Inicial, no “Foro Plantão” da respectiva Circunscrição Judiciária, utilizando-se uma das 
seguintes classes (“1727 – petição criminal”, “10979 – petição infracional”, “241 – petição cível”, “11026 – petição infância e juventude 
cível”), conforme o caso, e o assunto “50294 – petição intermediária”, apontando-se expressamente o número do processo na petição, 
instruindo-a com os documentos necessários à apreciação. 

7) Os pedidos referentes a processos em trâmite no Plantão Judiciário Especial serão apresentados mediante peticionamento 
eletrônico intermediário no próprio processo.

8) Os pedidos cautelares eventualmente ajuizados em unidades distintas do respectivo “Foro Plantão” não serão conhecidos. Veri  cado 
o encaminhamento incorreto pela Autoridade Policial o pedido deverá ser reapresentado por e-mail dirigido ao responsável pelo cartório 
do plantão, acompanhado do ofício assinado pela Autoridade Policial apontando o envio equivocado. 

Indisponibilidade do sistema informatizado

9) Havendo indisponibilidade do sistema informatizado oficial do TJSP, confirmada por divulgação na página do Tribunal, o 
plantão será realizado em regime de contingência e todos os pedidos, tratativas e comunicações internas e externas deverão 
ser realizados exclusivamente pelos e-mails institucionais (conforme item 21), observando-se os procedimentos estabelecidos 
no Comunicado Conjunto nº 681/2022  e o disposto no Art. 1.130-G, das NSCGJ.

10) Em caso de impossibilidade técnica por parte da Delegacia de Polícia, o pedido deverá ser encaminhado por e-mail 
acompanhado de ofício assinado pela Autoridade Policial apontando o motivo.

Demais procedimentos

11) O responsável pelo plantão deverá conferir previamente se os Oficiais de Justiça escalados estão vinculados à zona 
plantão com período aberto, procedendo ao cadastro ou ajuste quando necessário, observando-se antecedência mínima de 03 
dias para replicação no sistema. 

12) O responsável pelo plantão deverá realizar a conferência dos mapas, tanto os da justiça gratuita como os de justiça paga e 
a inserção dos atos no Sistema de Mandados Gratuitos e no Sistema Administrativo (SAJADM)-Módulo SGF, respectivamente. 

13) Os magistrados e servidores que atuarem nos plantões deverão atentar para que ao menos um escrevente possua 
conhecimento e acesso ao sistema CNACL do CNJ, devendo estar devidamente habilitado, previamente, pela Coordenadoria da 
Infância e da Juventude:

 
13.1) As solicitações de habilitação de acesso ao cadastro CNACL, para expedição da guia de internação provisória, deverão 

ser enviadas até 5 dias antes do início do recesso, pelo Magistrado responsável pelo plantão, ao endereço eletrônico daij2.4@
tjsp.jus.br e instruídas com os seguintes dados: - Nome completo do servidor; - CPF; - E-mail institucional do servidor; - Lotação; 
- Circunscrição Judiciária - Cargo; - Telefone para contato; - Informar que se trata de solicitação de acesso para Plantão 
Judiciário Especial.

14) Caso haja deferimento de pedidos para o levantamento de valores depositados em Juízo, o fluxo a ser observado 
pela equipe do plantão será o seguinte:

14.1) É vedada a utilização de MLJ – Mandado de Levantamento Judicial ou MLE – Mandado de Levantamento Eletrônico.

14.2) Independentemente da data do depósito, deverá ser emitido o Alvará Eletrônico nos termos dos Comunicado CG nº 
221/2022 e Comunicado CG nº 257/2020, com o encaminhamento pelo e-mail institucional do responsável pelo plantão ao 
e-mail pso4866.oficios@bb.com.br e cópia para o e-mail spi.recesso@tjsp.jus.br. Havendo necessidade de esclarecimento em 
relação ao documento recebido, o Banco do Brasil retornará e-mail ao responsável pelo plantão solicitando esclarecimentos. 

15) As audiências de custódia serão realizadas para todas as modalidades de prisão (auto de prisão em flagrante, preventiva, 
temporária, definitiva, inclusive em regime aberto e prisões civis), devendo haver registro no SISTAC.

16) Em se tratando de cumprimento de mandado de prisão em regime aberto, o responsável pelo plantão do local onde se 
deu a prisão deverá adotar as providências necessárias para a realização da audiência admonitória.

17) Todos os Servidores e Magistrados deverão, no prazo de 05 dias, verificar se possuem acesso ao BNMP e vínculo à 
Vara Plantão em que atuarão durante o Plantão Especial. A verificação deverá também ser realizada no SAJPG5 realizando o 
teste de comunicação.
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 17.1) Caso os Servidores e Magistrados não possuam acesso ao BNMP e vínculo à Vara Plantão de sua atuação, 
deverão solicitar o referido acesso por e-mail a ser enviado pelo Coordenador/Supervisor da unidade judicial em que atuam 
ao e-mail cadastrobnmp@tjsp.jus.br, anexando, obrigatoriamente, formulário devidamente preenchido indicando no assunto 
“Plantão - acesso”. Estão disponíveis orientações e formulário no link http://www.tjsp.jus.br/moodle/livre/course/view.
php?id=445&section=2

17.2) Na emissão de peças com comunicação ao BNMP os Servidores deverão, obrigatoriamente, consultar a existência 
de RJI, sendo vedada a imediata geração de novo sem prévia constatação de inexistência.

17.3) Todos os documentos com comunicação ao BNMP devem ser liberados na pasta digital pelos Magistrados para que 
ocorra a comunicação com o CNJ. 

17.3.1) Nos casos em que, eventualmente, as peças com comunicação ao BNMP tenham sido liberadas na pasta digital 
pelos servidores, deverão os Magistrados, no mesmo dia, acessar o menu: “Criminal>BNMP 2.0>Assinatura de Peças no 
BNMP”, para a devida regularização da “Assinatura no CNJ”, uma vez que enquanto não regularizada, a peça permanecerá com 
o status “Aguardado Assinatura” no BNMP.

17.4) Ao final do plantão o responsável deverá verificar se houve a devida comunicação das peças com BNMP, resolvendo 
a contingência ou realizando o cadastro excepcional e acionando o Magistrado competente para regularização de documentos 
aguardando assinatura, se o caso. O responsável pelo Plantão fará constar expressamente da certidão de inexistência de 
pendência (art. 1.144-A, §2º das NSCGJ) que verificou a efetiva comunicação dos documentos com o BNMP, assim como 
a inexistência de duplicidade de RJI.

18) No caso de cumprimento de mandado de prisão havendo determinação de expedição de ordem de liberação (prisão 
domiciliar) ou alvará de soltura, o servidor deverá, previamente, emitir a certidão de cumprimento do mandado diretamente no 
site do CNJ para a necessária regularização da situação do réu no BNMP.

19) O responsável pelo plantão poderá realizar reunião prévia com a equipe de trabalho no horário de expediente entre os 
dias 14 e 19 de dezembro para organização e divisão de tarefas, por período não superior a uma hora.

20) Fica estabelecido o uso do e-mail institucional do responsável pelo plantão no Interior e os e-mails institucionais dos 
plantões da Capital, como meio de comunicação, tanto para contatos internos como com Órgãos Externos (Advogados, Ministério 
Público, Defensoria Pública e Polícia Civil e Militar), durante o período de funcionamento do Plantão Especial do Recesso. O 
responsável pela equipe do plantão deverá acessar o e-mail institucional a cada 30 minutos, das 9h às 13h ou enquanto durar 
o plantão.

21) No interior, a lista com os e-mails dos responsáveis pelos plantões estará disponível no site do TJSP (https://www.tjsp.
jus.br/CanaisComunicacao/PlantaoJudiciario/PainelPlantao) durante o período do recesso, na página do Plantão Judiciário. Na 
Capital deverão ser utilizados os e-mails: 

a) Plantão cível: 00cj_plantaociv@tjsp.jus.br
b) Plantão criminal: 00cj_plantaocri@tjsp.jus.br
c) Plantão infância e juventude: 00cj_plantaoinf@tjsp.jus.br

21.1) Os responsáveis pelos plantões da Capital (cível, criminal e infância e juventude) deverão verificar em até 5 dias antes 
do início do recesso se possuem acesso aos e-mails acima, conforme a matéria de atuação, bem como a necessidade de incluir 
mais servidores, devendo para tanto registrar chamado através do Portal de Serviços – Nome da oferta: “EMAIL – Solicitações”, 
selecionando no formulário as opções “Caixa Postal”  e “Conceder Acesso”, disponíveis nos campos “Recurso” e “Atividade”, 
respectivamente.

22) O material de apoio está disponível em Curso: Plantão Especial - 2022/2023 - 3T/2022 (tjsp.jus.br)

Serviços de Suporte

23) Dúvidas sobre procedimentos do plantão deverão ser dirimidas através do e-mail spi.recesso@tjsp.jus.br.

24) Dúvidas sobre as convocações e questões funcionais deverão ser dirimidas através do e-mail sgp.extra.plantao@tjsp.
jus.br

25) O suporte técnico ao público interno será feito pelo telefone 0800 770 5779 ou por meio de solicitação no portal de 
chamados

https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/AtendimentoInfo.aspx .
O horário de atendimento durante o recesso será: Dias Úteis: das 09h às 19h. Feriados, Vésperas de Feriados e Finais 

de Semana: das 9h às 17h. 

 26) O serviço de suporte técnico aos advogados será feito pelos telefones: 0800 797 9818 (ligações gratuitas para 
telefones fixos) ou (11) 4199-6366 (para ligações de celulares) ou por meio de solicitação no Portal www.suportesistemastjsp.
com.br. O horário de atendimento durante o recesso será: Dias Úteis: das 08h às 23h59m. Feriados, Vésperas de Feriados e 
Finais de Semana: das 9h às 18h.
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COMUNICADO CONJUNTO Nº 768/2022
CPA nº 2022/00130257

A Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Magistrados, Dirigentes e Servidores 
das Unidades Judiciais da Primeira Instância e dos Distribuidores que:

1) Considerando o período de recesso forense a rotina da publicação automática será desligada a partir das 13h30 do dia 
16/12/2022, retornando às 00h01 do dia 09/01/2023.

2) Havendo necessidade de publicação urgente após 13h30 do dia 16/12 até 19/12 o envio deverá ser feito de forma manual, 
observando-se o que segue:

2.1) Relações enviadas pelo funcionário publicador por meio do botão “Finalizar e Enviar” serão certificadas automaticamente 
pela rotina.

2.2) Relações de publicação salvas na máquina local e enviadas manualmente ao site do DJE deverão ter a certificação 
manual.

3) No período de recesso forense (20/12/2022 a 08/01/2023) não haverá publicação no DJE.

4) A rotina da publicação automática retornará às 00h01 do dia 09/01/23 e selecionará todas as movimentações publicáveis 
liberadas nos autos digitais ou confirmadas a partir de 13h30 do dia 16/12/2022.

5) As unidades devem atentar que somente a partir do dia 23/01/2023 correm efetivamente os prazos processuais

6) Para o Distribuidor a funcionalidade disponível no menu “Publicação-Processos distribuídos” não será afetada no referido 
período.

COMUNICADO CONJUNTO N° 769/2022
CPA nº 2022/00130257

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos 
Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias, Advogados, Dirigentes e 
Servidores das Unidades Judiciais do Estado e ao público em geral que no período pós-recesso, de 09 a 20 de janeiro de 
2023, ficarão suspensos os prazos processuais e a publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como a intimação de 
partes ou advogados, na Primeira Instância, salvo quanto a medidas consideradas urgentes, nos termos do art. 116, §2º do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
COMUNICAM, por fim, que no mesmo período, não serão realizadas audiências, exceto as que envolvam adolescentes 
custodiados e réus presos, e outras consideradas de natureza urgente, a critério do juiz do processo.

SEÇÃO I

ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Subseção I: Atos e comunicados da Presidência

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Diretoria de Relações Institucionais - SPr 4

COORDENADORIA DE CERIMONIAL
CONVITE 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Ricardo Mair Anafe, tem a honra
de convidar os Senhores Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes da Justiça Militar, Membros do Ministério Público, 
Defensores Públicos, Advogados e Funcionários para a Solenidade de Instalação da 2ª Vara da Comarca de Artur Nogueira, 
a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2022 (sexta-feira), às 11 horas, na Rua 13 de Maio, 140 – Centro – Artur Nogueira/
SP. 
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SEMA 1.1

SEMA 1.1.1

DESPACHO

Nº 0001048-96.2022.2.00.0826 – CAPITAL - Em atenção à petição apresentada pela Doutora MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA 
ROLIM, advogada, de 10/11/2022, a Excelentíssima Senhora Juíza Assessora da Presidência, no uso de suas atribuições legais, 
em 01/12/2022, exarou o seguinte despacho: “Vistos. Nada mais havendo a ser decidido, por ordem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente, arquivem-se.”

ADVOGADA: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA ROLIM – OAB/SP nº 105.209.

SEMA 1.2.1

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em 13/12/2022 autorizou o que segue:
- PRAIA GRANDE (1º e 2º Ofícios Criminais) - suspensão do expediente presencial e dos prazos dos processos físicos 

no dia 13 de dezembro de 2022, devendo ser observado o Comunicado Conjunto nº 1351/2020.

SEMA 1.3

SEMA 3.1.

EDITAL Nº 45/2022
NÚCLEOS DE APOIO REGIONAIS DE JULGAMENTO

A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA comunica às magistradas e aos magistrados a abertura de inscrição para a 
seguinte vaga no Núcleos de Apoio Regionais de Julgamento, cuja atuação se dará nos termos dos Provimentos nº 2621/2021 
e 2660/2022: 

- 2ª RAJ (Araçatuba) e 5ª RAJ (Presidente Prudente) – 01 vaga

As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail para o endereço eletrônico semainscricao@tjsp.jus.br, cujo 
recebimento será confirmado pela Secretaria da Magistratura e valerá como protocolo, de 12 de dezembro de 2022 (segunda-
feira) até às 18 horas do dia 16 de dezembro de 2022 (sexta-feira), nos termos do Provimento CSM nº 2.660/2022.

Secretaria da Magistratura - SEMA, 08 de dezembro de 2022.

Presidência da Seção de Direito Privado

COMUNICADO nº 21/2022 – PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
NOVOS ENUNCIADOS DE DIREITO EMPRESARIAL

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado, Desembargador Artur Cesar Beretta 
da Silveira, e em atendimento a pedido do Excelentíssimo Senhor Presidente do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito 
Empresarial, Desembargador Alexandre Alves Lazzarini, comunica-se que tal Egrégio Colegiado, na sessão do dia 29.11.2022, 
aprovou 2 (dois) novos Enunciados (nºs XIX e XX). 

(a) Artur Cesar Beretta da Silveira, Presidente da Seção de Direito Privado.

Enunciado X IX  –  Após  a  v igênc ia  da  Le i  n .  14 .112 /2005 ,  cons t i tu i  requ is i to  para  a  homologação  do 
p lano  de  recuperação  jud ic ia l ,  ou  de  even tua l  ad i t i vo ,  a  p rév ia  apresen tação  das  cer t idões  nega t i vas  de 
déb i tos  t r i bu tá r ios ,  facu l tada  a  concessão  de  p razo  para  cumpr imento  da  ex igênc ia .

Preceden tes :

PROCESSO RELATOR(A) JULGAMENTO
AI 2272537-44.2021.8.26.0000 J.B. Franco de Godoi 29/04/2022
AI 2035554-93.2022.8.26.0000 Cesar Ciampolini 03/06/2022
AI 2109249-80.2022.8.26.0000 Alexandre Lazzarini 28/09/2022
AI 2218358-63.2021.8.26.0000 Azuma Nishi 28/09/2022
AI 2061937-11.2022.8.26.0000 Fortes Barbosa 09/06/2022
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AI 2077412-07.2022.8.26.0000 Grava Brazil 15/07/2022
AI 2259886-77.2021.8.26.0000 Ricardo Negrão 17/05/2022
AI 2073524-30.2022.8.26.0000 Natan Zelinschi de Arruda 03/06/2022
AI 2113276-09.2022.8.26.0000 Sérgio Shimura 19/10/2022
AI 2126613-65.2022.8.26.0000 Maurício Pessoa 01/09/2022

Enunciado XX – A ex igênc ia  de  apresen tação  das  cer t idões  nega t i vas  de  déb i tos  t r i bu tá r ios  é  pass íve l 
de  exame de  o f í c io ,  i ndependentemente  da  par te  recor ren te .

Preceden tes :
PROCESSO RELATOR(A) JULGAMENTO

AI 2184120-81.2022.8.26.0000 Alexandre Lazzarini 10/10/2022
AI 2014238-24.2022.8.26.0000 Grava Brazil 26/04/2022
AI 2140282-25.2021.8.26.0000 Ricardo Negrão 29/03/2022
AI 2074649-33.2022.8.26.0000 Maurício Pessoa 23/08/2022
AI 2068958-38.2022.8.26.0000 Ricardo Negrão 18/10/2022
AI 2024687-41.2022.8.26.0000 Maurício Pessoa 09/08/2022
AI 2120481-26.2021.8.26.0000 Alexandre Lazzarini 24/08/2022
AI 2011841-89.2022.8.26.0000 Azuma Nishi 29/06/2022

Diretoria de Gerenciamento Funcional da Magistratura - SEMA 3

SEMA 3.2

ATO DE 12/12/2022

O Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 74 da Lei Complementar nº 35/1979, c.c. o artigo 3º da Emenda 
Constitucional Estadual nº 49/2020, CONCEDE A APOSENTADORIA requerida pelo Desembargador HEITOR LUIZ FERREIRA 
DO AMPARO, a partir de 14 de dezembro de 2022, de seu cargo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fazendo 
jus aos proventos mensais, com paridade, correspondentes ao Subsídio de Desembargador, nos termos do artigo 1º da Lei 
Complementar nº 1031/2007, e à Parcela de Irredutibilidade, conforme consta do processo digital nº 2022/113096.

Subseção II: Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça

SEMA

SEMA 1

AUTUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE EXPEDIENTES

1) Nº 0001394-47.2022.2.00.0826 – PRAIA GRANDE - O Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições legais, comunica a autuação da representação formulada por GILDO FRANCISCO 
GUIMARÃES, de 30/11/2022, no sistema PJECOR do Conselho Nacional de Justiça, sob o n° 0001394-47.2022.2.00.0826, que 
poderá ser consultada por meio do seguinte link: https://corregedoria.pje.jus.br/. 

NOTA DE CARTÓRIO: Nos termos do disposto na Ordem de Serviço nº 01/2022 da Corregedoria Geral da Justiça, o 
interessado deverá regularizar a representação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do expediente, 
apresentando cópia simples de documento oficial de identificação, da inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF do Ministério 
da Fazenda, comprovante de endereço ou declaração de endereço no e-mail: sema.representacao@tjsp.jus.br.

ARQUIVAMENTO DE EXPEDIENTES

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
do artigo 9º, § 2º, da Resolução nº 135/2011 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, determinou o arquivamento dos 
seguintes autos:

1) Nº 0001313-98.2022.2.00.0826 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – Representação formulada pelo Doutor CELSO 
MACHADO VENDRAMINI, advogado, de 27/10/2022.

ADVOGADO: CELSO MACHADO VENDRAMINI – OAB/SP nº 105.710.

2) Nº 0001322-60.2022.2.00.0826 – NAZARÉ PAULISTA – Representação formulada por LUCIANA VASCONCELOS 
TEIXEIRA, de 31/10/2022.
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3) Nº 0001329-52.2022.2.00.0826 – ATIBAIA – Representação formulada pelo Doutor ARAÊ COLLAÇO DE BARROS 
VELLOSO, advogado, de 07/11/2022.

ADVOGADO: ARAÊ COLLAÇO DE BARROS VELLOSO – OAB/SP nº 84.063.

4) Nº 0001335-59.2022.2.00.0826 – CAPITAL – Representação formulada por RICARDO DA COSTA MEDEIROS, de 
04/11/2022.

5) Nº 0005252-42.2022.2.00.0000 – RIBEIRÃO PRETO – Representação formulada pelo Doutor JOSÉ AUGUSTO 
GONÇALVES, advogado, de 19/08/2022, perante o Conselho Nacional de Justiça e encaminhado a esta Corregedoria Geral.

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES – OAB/SP nº 318.992.

NOTA DE CARTÓRIO: A íntegra das respectivas decisões foi encaminhada aos e-mails informados nos autos.

DESPACHO

Nº 1000817-60.2022.8.26.0589 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente 
por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Apelação Cível - São Simão - Apelante: Hercília Benedette 
Corrêa - Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Simão - Vistos. Ao Colendo Conselho Superior 
da Magistratura compete o julgamento das dúvidas suscitadas pelos Oficiais de Registros Públicos, na forma do artigo 64, VI, 
do Decreto-lei Complementar Estadual nº 03/69, e do artigo 16, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo. O procedimento de dúvida, previsto nos artigos 198 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, é 
pertinente somente quando o ato colimado é suscetível de registro em sentido estrito, o que não ocorre no presente caso, em 
que Hercilia Benedette Correa recorre da r. decisão que rejeitou sua pretensão, na seara administrativa, para retificação de 
área georreferenciada com referência ao imóvel discriminado na matrícula nº 2.025 do Ofício de Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de São Simão. Não se cuida, portanto, de ato de registro em sentido estrito. Como eventual retificação de registro 
imobiliário se dá por averbação, a apreciação da questão não é do Conselho Superior da Magistratura, mas da Corregedoria 
Geral da Justiça. Portanto, incompetente o Conselho Superior da Magistratura, determino a remessa dos autos à Corregedoria 
Geral da Justiça. Providencie-se o necessário ao cumprimento desta decisão. Intimem-se. São Paulo, 12 de dezembro de 2022.  
- Magistrado(a) Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral) - Advs: Rodrigo Donini Veiga (OAB: 227145/SP)

Nº 2269729-32.2022.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente 
por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011 - Agravo de Instrumento - Paraguaçu Paulista - Agravante: 
Laudelino do Nascimento - Agravado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Paraguaçu Paulista - Vistos.  
Trata-se deagravo de instrumentointerposto por Laudelino do Nascimento para atacar a decisão proferida nos autos do processo 
de dúvidaregistral (feito nº 1001138-63.2021.8.26.0417) que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao 
recorrente (fls. 134/137 dos autos principais).  A dúvida foi mantida, por decisão transitada em julgado, e, após, o Corregedor 
Permanente determinou a intimação do ora agravante para o pagamento das custas em aberto.  Em razão dessa intimação é 
que o recorrente postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que lhe foi negada, daí a insurgência. 
É o relatório. As decisões interlocutórias exaradas no processo dedúvidanão admitem, em regra, a interposição do recurso 
de agravo de instrumento.  Em situações excepcionais, todavia, admite-se o agravo de instrumento, para propiciar o reexame 
da decisão interlocutória administrativa que, de outra forma, restaria não apreciada.  Na espécie, contudo, não há situação 
excepcional que justifique o conhecimento do recurso, notadamente porque não incidem custas processuais nos processos 
administrativos de dúvida, e, consequentemente, o pedido de assistência judiciária gratuita fica prejudicado. Como se sabe, o 
regimento estadual de custas judiciárias não prevê a incidência de taxa no processo de dúvida, o que, repita-se, prejudica no 
caso concreto o cabimento do pedido de assistência judiciária gratuita.  Nesse sentido:  “Contudo, nada obstante o comando 
emergente do aludido dispositivo legal,nãoincidem, nos processos (administrativos) de dúvida instaurados no Estado de São 
Paulo, custas processuais, enfim, taxa judiciária, nafaltadeprevisãoespecíficanasLeisEstaduaisn.º11.331/02e n.º11.608/2003. 
Nessa linha, a propósito, há precedentes deste C. Conselho Superior da Magistratura” (CSM, Agravo de Instrumento nº2182394-
19.2015.8.26.0000, Rel. DES. MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, j. 15.06.2016).  Em outros termos, como a lei não 
prevê custas para a situação em tela, não se faz presente o interesse recursal, razão pela qual se impõe o não conhecimento 
do recurso.  Pelas mesmas razões, o recorrente não tem interesse em postular a concessão do benefício da justiça gratuita. 
Ante o exposto, por meio de decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento, dele não conhecendo, porquanto 
manifestamente inadmissível, com a observação de que, no caso concreto, não incide taxa judiciária, o que deverá ser observado 
pelo MM. Juiz Corregedor Permanente. São Paulo, 8 de dezembro de 2022. - Magistrado(a) Fernando Torres Garcia(Corregedor 
Geral) - Advs: Agemiro Salmeron (OAB: 62489/SP)

DICOGE

DICOGE 1.1 

CORREGEDORES PERMANENTES

Diante do decidido em expediente próprio, publica-se o Edital de Corregedores Permanentes que segue: 

OSVALDO CRUZ

Diretoria do Fórum
Secretaria
Seção de Distribuição Judicial
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1ª Vara
1º Ofício de Justiça
Júri
Execuções Criminais
Polícia Judiciária 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
Juizado Especial Cível e Criminal

2ª Vara
2º Ofício de Justiça
Infância e Juventude
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Parapuã
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Sagres 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Salmourão

DICOGE 2

Processo nº 0028845-59.2021.8.26.0114 - Sindicância - Servidor Público Civil – L. K. B. M. DECISÃO: Vistos. Fls. 65-68 
(relatório de atividades): Ciente. Aguardem-se os próximos. Anote-se como requerido (notificações, intimações e publicações 
para o patrono nº 239.468/RJ ) Intimem-se. São Paulo, 06 de dezembro de 2022. FLAVIA CASTELLAR OLIVÉRIO - Juíza 
Assessora da Corregedoria - assinatura digital – ADV: LUIS PAULO SCHMITZ MARTINS (OAB 239468/RJ)

DICOGE 2
COMUNICADO CG Nº 2225/2018

(Processo nº 2014/176696)

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados e Dirigentes com competência criminal e de Infância 
e Juventude Infracional que nos termos do Provimento CSM 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) adotem providências 
céleres autorizando a destruição de entorpecentes, nos termos dos artigos 50, § 3º, 50-A e 72, da Lei nº 11.343/2006, abaixo 
reproduzidos:

Art. 50, § 3º Recebida cópia do auto de prisão em  agrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certi  cará a regularidade formal do laudo de 
constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do laudo de  nitivo.
Art. 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em  agrante será feita por incineração, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo de  nitivo.
Art. 72. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante representação da autoridade de polícia 
judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certi  cando 
nos autos.

Republicado por conter alterações. 

DICOGE 5.1

COMUNICADO CG Nº 763/2022 

PROCESSO Nº 2020/49601 - SÃO PAULO - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO 

TORRES GARCIA, comunica aos responsáveis pelas unidades dos Serviços Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado 
de São Paulo que deverão informar se no período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2022 houve operação ou proposta 
suspeita passível de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, indicando se foram promovidas 
comunicações, ou não, na forma do Provimento nº 88/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Orienta que as informações deverão ser prestadas até o dia 10 de janeiro de 2023 com uso do formulário eletrônico a 
ser acessado pelo link que foi encaminhado pelo e-mail 1021/acmb/DICOGE 5.1, em 18/06/2020, para todas as unidades 
extrajudiciais do Estado, não sendo aceitas informações por outro modo.

Esclarece que as informações serão restritas à existência, ou não, de operação ou de proposta suspeita comunicada ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, devendo ser observado o sigilo em relação à operação e às partes 
nela envolvidas, na forma do art. 18 do Provimento CNJ nº 88/2019.

Alerta, por fim, que a não prestação da informação para a Corregedoria Geral da Justiça, na forma prevista no art. 17 do 
Provimento CNJ nº 88/2019, importará em falta disciplinar.

DJE (12 e 14/12/2022)
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DICOGE 5.2

COMUNICADO CG. Nº 746/2022

PROCESSO 2013/168710

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos juízes corregedores permanentes e aos escrivães I e II que as ATAS 
DE CORREIÇÃO periódicas das unidades judiciais e extrajudiciais, relativas ao exercício 2022, devem ser encaminhadas, 
impreterivelmente, no período de 09 de janeiro a 09 de março de 2023 ao endereço eletrônico http://intranet.tjsp.jus.br/
atacorreicao/ em formato digitalizado, pelo “Sistema de Envio de Atas de Correição”, na opção ORDINÁRIA no que se 
refere ao “tipo de ata”, única forma de recebimento possível.

COMUNICA também que os modelos de atas de correição estão disponíveis no sítio eletrônico do TJSP, no endereço 
http://intranet.tjsp.jus.br/atacorreicao/.

Por fim, a Corregedoria Geral da Justiça ALERTA juízes corregedores permanentes e escrivães I e II acerca da necessidade 
de prévia verificação quanto à ocorrência de alteração e/ou inclusão de unidades (judiciais, prisionais, policiais ou extrajudiciais) 
e de usuários incumbidos de encaminhar atas de correição de 2022, ficando cientes de que, EM CASO POSITIVO, a alteração/
inclusão deve ser informada à DICOGE 5.2 pelo e-mail dicoge5.2@tjsp.jus.br.

Secretaria da Primeira Instância

COMUNICADO CG Nº 766/2022
(Processo nº 2022/79769)

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais que 
atuam na matéria criminal que, em atendimento ao disposto na Resolução CNJ nº 412, de 23 de agosto de 2021, deverão ser 
observadas as seguintes diretrizes quanto ao procedimento para aplicação e acompanhamento da medida de monitoramento 
eletrônico de pessoas:

HIPÓTESES:

1) O monitoramento eletrônico poderá ser aplicado nas seguintes hipóteses:

a) medida cautelar diversa da prisão;
b) saída temporária no regime semiaberto;
c) saída antecipada do estabelecimento penal, cumulada ou não com prisão domiciliar;
d) prisão domiciliar de caráter cautelar;
e) prisão domiciliar substitutiva do regime fechado, excepcionalmente, e do regime semiaberto. 

1.1) Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que 
o monitoramento eletrônico. Para a aplicação do monitoramento eletrônico serão observadas as orientações da Resolução CNJ 
nº 412/2021.

1.2) A medida será excepcional e substitutiva da prisão preventiva, sendo aplicada por tempo determinado, recomendando-
se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção, nos moldes do disposto no artigo 
316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

1.3) As pessoas menores de 18 (dezoito) anos e aquelas com até 21 (vinte e um) anos de idade, submetidas à legislação 
especial da infância e juventude, não serão monitoradas eletronicamente.

1.4) A solicitação do equipamento de monitoramento eletrônico ainda não se aplica às decisões proferidas durante as 
audiências de custódia.

1.5) O monitoramento eletrônico tratado neste comunicado não se presta às medidas protetivas de urgência, uma vez que os 
dispositivos ainda não contam com acionamento de alerta à vítima se houver aproximação do agressor, estando em trâmite as 
providências pelo Poder Executivo para aquisição de equipamentos para esse fim.

1.6) As tornozeleiras eletrônicas disponíveis serão destinadas ao monitoramento de pessoas já inseridas em uma das 
Unidades Prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária. 

MANDADO:

2) Ao determinar a medida de monitoramento eletrônico, o juiz expedirá o respectivo mandado disponibilizado no Sistema 
SAJ/PG (item 07), com encaminhamento ao endereço eletrônico mencionado no item 06.

2.1) Fica revogado o item 03 do Comunicado CG nº 389/2022.

3) O juízo criminal manterá interlocução com a Central de Monitoramento Eletrônico acerca da disponibilidade dos 
equipamentos, destacando-se que em caso de indisponibilidade o juízo deverá ser comunicado com brevidade.
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INCIDENTES:

4) Os incidentes mais comuns em casos de monitoramento eletrônico são:

I - detecção de movimentação sem sinal;
II - descarga de bateria;
III - violação de áreas de inclusão e/ou exclusão; e
IV - violação do equipamento de monitoramento eletrônico.

5) O tratamento dos incidentes ocorridos durante o monitoramento eletrônico observará o Protocolo anexo à Resolução CNJ 
nº 412/2021, atendo-se aos atos estritamente necessários ao cumprimento da medida imposta, a fim de promover a eficiência e 
a celeridade da atividade jurisdicional.

5.1) Considera-se incidente qualquer situação que interfira no cumprimento regular da medida de monitoramento eletrônico, 
conforme as condições estabelecidas judicialmente.

5.2) Esgotados os procedimentos para tratamento dos incidentes previstos no Protocolo, a central notificará o juízo criminal 
apenas se a ocorrência configurar em tese descumprimento da medida, com aptidão para ensejar readequação ou revogação.

6) O acompanhamento para o cumprimento do presente Comunicado contará com o apoio técnico do Centro de Controle e 
Operações Penitenciárias – CECOP (cecop.sap@sp.gov.br).

7) Modelos disponibilizados no sistema informatizado SAJ:

Categoria 1 - Mandado
Código Nome
506783 Mandado de Monitoramento Eletrônico - Não cumprido pelo O  cial de Justiça - Crime - DIPO
506784 Mandado de Monitoramento Eletrônico - Não cumprido pelo O  cial de Justiça – VEC-DECRIM
506787 Mandado de Revogação do Monitoramento Eletrônico - Não cumprido pelo O  cial de Justiça - Crime - DIPO
506789 Mandado de Revogação do Monitoramento Eletrônico - Não cumprido pelo O  cial de Justiça - VEC – DECRIM

Categoria 7 – Ofícios
Código Nome

506815 Ofício – Prorrogação de Monitoramento Eletrônico - Central de Monitoramento - Crime - VEC - DECRIM - (SEM 
BNMP)

Categoria 3 – Alvarás
Código Nome

506817 Ordem de Liberação - Regime Semiaberto - MONITORAMENTO ELETRÔNICO – Crime – VEC – DECRIM – 
BNMP

COMUNICADO CG 1158/2021
(Processos Digitais nº 2020/74642 e nº 2021/126892)

ODS 16 da Agenda 2030

Republicado  por conter alteração no subitem  2.1 e letras “a”, “b” e “c”; inclusão letras “d”, “e”, “f” e “g”; alteração 
no subitem 2.2; exclusão  das  letras  “f”,  “g”,  “h”,  “i”  e  “j”; inclusão do subitem 2.2.1 e letras “a”, “b”,  “c”,  “d”,  “f”, 
“g”,  “h”,  “i”  e  “j”; inclusão do subitem 2.2.2 e letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”; alteração do subitem 2.3; exclusão  das 
letras  “a”,  “b”  e  “c”;  inclusão  do  subitem  2.3.1  e  letras  “a”,  “b”,  “c”, “d”,  “e”,  “f”  e  “g”,  inclusão  do  subitem 
2.3.2  e  letras  “a”,  “b”,  “c”  e  “d”;  inclusão dos itens 2.4 e 2.5. 

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, das Procuradorias, 
da Defensoria Pública, Advogados, Escrivães Judiciais, Servidores e ao público em geral que:

1) Nos termos dos Comunicados Conjuntos n° 474/2017 e n° 666/2017 desde 01/03/2017 a emissão de guias DARE para 
recolhimento da taxa judiciária e emissão de guias de Depósito Judicial é realizada, exclusivamente, pelo Portal de Custas, 
Recolhimentos e Depósitos (https://www.tjsp.jus.br/PortalCustas).

2) Eventuais pedidos de restituição de valores recolhidos indevidamente deverão observar as orientações constantes do 
sítio TJSP, no link: https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais, conforme seguem:

DARE – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS

2.1) Para recolhimentos efetuados em guia DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Taxa 
Judiciária, etc): (Necessário observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Art. 168, CTN), contados da data do efetivo 
pagamento)
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a) Os pedidos de restituição de valores deverão ser solicitados na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de 
São Paulo – Avenida Rangel Pestana, 300, São Paulo/SP. Informações pelo site:https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/
dare/Paginas/Restitui%C3%A7%C3%A3o-de-Taxas-e-Outras-Receitas-(Custas).aspx ou pelo telefone 08000-170110 (apenas 
ligações de telefone fixo).

b) É incabível a devolução da taxa judiciária nos casos de indeferimento da inicial, desistência, redistribuição para Comarcas 
de outros Estados e em relação a preparo de recurso não conhecido, já que, nestes casos, considera-se ocorrido o fato gerador, 
ressalvada decisão judicial expressa em sentido contrário.

c) Para processos não distribuídos: o requerente deverá solicitar certidão negativa de distribuição de processo pelo e-mail 
spcertidaocivel@tjsp.jus.br, indicando os nomes das partes constantes da guia para a qual se pretende a devolução do valor 
pago e anexando cópia da guia e do comprovante de pagamento.

d) Para processos já distribuídos: o requerente deverá solicitar na Unidade Judicial em que tramita o processo, declaração/
certidão, constando que o valor recolhido não foi utilizado. 

e) Se a guia já estiver queimada/inutilizada também deverá ser solicitada à Unidade Judicial a abertura de chamado 
para cancelamento da queima da guia DARE, com a indicação do número do DARE, da data de pagamento, do motivo do 
pedido de cancelamento, se a restituição será parcial ou total, anexando cópia da decisão judicial que deferir a restituição. 
A abertura do chamado será realizada pelo servidor da Unidade Judicial  pelo  link https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/
Paginas/AtendimentoInfo.aspx, na opção “Clique para abrir o seu chamado”>Sistemas  Corporativos>Subcategorias – Portal de 
Custas - Queima da Guia DARE (Procedimento para queima e Cancelamento da queima).

f) O interessado, desde que seja o emitente da guia, poderá consultar a situação da guia DARE fazendo login de acesso no 
site da Fazenda (login não fornecido pelo Tribunal de Justiça) pelo link https://www.pagamentos.fazenda.gov.br/Pagamentos/
WebSite/Extranet/Login.aspx. 

Selecionar a opção “Consulta – Situação do Documento” e preencher o campo CPF/CNPJ/CJPJ Base do Emissor. Poderá 
ser indicado o número da guia DARE no campo “Nº Documento Principal”, clique em “Detalhes”, sendo também possível a 
reimpressão do documento.

g) Dúvidas poderão ser dirimidas exclusivamente através do Portal de Chamados (https://suporte.tjsp.jus.br), na categoria 
– “Práticas Cartorárias e Distribuição – Primeira Instância” > oferta “Cidadão/Advogado – Restituição Taxas e Despesas 
Processuais”.

GUIAS DO FEDTJ – FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2.2) Para recolhimentos efetuados na guia do FEDTJ – Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça (cópia 
reprográfica, pesquisas BacenJud/SisbaJud, RenaJud, InfoJud, SerasaJud, ComgásJud, etc): (Necessário observar o prazo 
prescricional de 5 (cinco) anos (Art. 168, CTN), contados da data do efetivo pagamento)

2.2.1) Para processos não distribuídos:

a) A análise do pedido competirá à SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças.  O interessado deverá encaminhar mensagem 
eletrônica (e-mail) para fedrestituicao@tjsp.jus.br contendo as seguintes informações e documentos: 

DADOS DA GUIA FEDTJ a) Número da Guia;
b) Valor da Guia;
c) Data do Pagamento;
d) Código do Serviço (formato 123-4);
e) CPF/CNPJ contido na Guia.

DADOS DO BENEFICIÁRIO DA RESTITUIÇÃO (PARTE, 
ADVOGADO OU PROCURADOR)
OBS.: Nome que consta da guia FEDTJ ou seu procurador 
com poderes para dar quitação.
Essas informações dizem respeito a quem efetivamente irá 
receber o crédito. O pedido não será processado se a conta 
informada não pertencer à pessoa que solicitar a restituição.

a) Nome;
b) CPF ou CNPJ;
c) Endereço Completo com a indicação do CEP;
d) Número de Telefone;
e) E-mail;
f)  Agência (sem dígito) – (exclusivamente do Banco do Brasil);
g) Conta Corrente (com dígito) – (exclusivamente do Banco do Brasil).

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
OBS:  As cópias deverão ser anexadas à mensagem.

Os arquivos enviados deverão ter no máximo 19 MB.

Guia de Recolhimento FEDTJ com Comprovante de Pagamento;
Certidão negativa de distribuição (para pessoa física ou pessoa jurídica) 
a ser solicitada ao Ofício Distribuidor da Comarca;
Pessoa Física: Documento com Foto (RG, CNH, Documentos Expedidos 
por Órgãos de Classe, Passaporte);
Procuração com poderes especí  cos para receber e dar quitação 
com cópia do documento de identi  cação do outorgante ou com  rma 
reconhecida do outorgante, para os casos em que a conta indicada para 
receber o crédito não seja do titular da Guia FEDTJ;
Carteira da OAB do(a) Procurador(a);
Comprovante de situação cadastral da Receita Federal do CPF/CNPJ 
da pessoa que for receber o crédito.

b) A restituição a que se refere este subitem somente poderá ser processada em conta corrente do Banco do Brasil. Excepcionalmente, 
os requerentes que não possuírem conta corrente nesse banco, deverão indicar o número de uma agência do Banco do Brasil para 
efetuar o saque do valor, na modalidade Conta Saque, que será disponibilizada exclusivamente para esta  nalidade, observando o limite 
de até 100 UFESP’s.



Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo São Paulo, Ano XVI - Edição 3649 13

c) Não serão aceitas as indicações de conta poupança ou qualquer outro tipo que não seja conta corrente.

d) Não poderá ser indicada conta corrente na qual o requerente seja o segundo titular.

e) Os comprovantes da situação cadastral da Receita Federal poderão ser obtidos nos seguintes endereços:

CPF:https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

CNPJ:http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

f) Os pedidos encaminhados em desacordo com as orientações constantes desse subitem serão arquivados, devendo ser 
providenciado pelo interessado novo pedido instruído com a documentação adequada. 

g) Os pedidos de restituição serão analisados com a observância da estrita ordem cronológica de envio das mensagens.

h) Eventualmente, a seu critério, a Secretaria de Orçamento e Finanças poderá facultar a regularização ou solicitar ao requerente 
informações complementares ou o envio de cópia de algum outro documento que seja relevante para a análise do pedido de restituição, 
caso em que, não atendido no prazo assinalado, o pedido será arquivado.

i) Dúvidas poderão ser dirimidas exclusivamente através do Portal de Chamados (https://suporte.tjsp.jus.br), na categoria – “Práticas 
Cartorárias e Distribuição – Primeira Instância” > oferta “Cidadão/Advogado – Restituição Taxas e Despesas Processuais.

j) Em caso de dúvidas referentes à restituição de valores de Guias FEDTJ, enviar e-mail para fedrestituicao@tjsp.jus.br.

2.2.2) Para processos distribuídos:

a) O pedido de restituição será direcionado ao Juiz da Vara em que o processo foi distribuído e deverá conter:

DADOS DA GUIA FEDTJ a) Número da Guia;
b) Valor da Guia;
c) Data do Pagamento;
d) Código do Serviço (formato 123-4);
e) CPF/CNPJ contido na Guia

DADOS DO BENEFICIÁRIO DA RESTITUIÇÃO (PARTE, 
ADVOGADO OU PROCURADOR)
OBS: O nome que consta da guia FEDTJ ou seu procurador 
com poderes para dar quitação.
Essas informações dizem respeito a quem efetivamente irá 
receber o crédito. O pedido não será processado se a conta 
informada não pertencer à pessoa que solicitar a restituição.

a) Nome;
b) CPF ou CNPJ;
c) Endereço Completo com a indicação do CEP;
d) Número de Telefone;
e) E-mail;
f) Agência (sem dígito) – (exclusivamente do Banco do Brasil);
g) Conta Corrente (com dígito) – (exclusivamente do Banco do Brasil).

b) A restituição a que se refere este subitem somente poderá ser processada em conta corrente do Banco do Brasil. 
Excepcionalmente, os requerentes que não possuírem conta corrente nesse banco, deverão indicar o número de uma agência 
do Banco do Brasil para efetuar o saque do valor, na modalidade Conta Saque, que será disponibilizada exclusivamente para 
esta finalidade, observando o limite de até 100 UFESP’s.

c) Não serão aceitas as indicações de conta poupança ou qualquer outro tipo que não seja conta corrente.

d) Não poderá ser indicada conta corrente na qual o requerente seja o segundo titular.

e) Após análise, caso deferida a restituição, será providenciada pela Unidade Judicial a emissão do documento “506621 - 
Ofício – Levantamento de Valores – Guia FEDTJ – Com processo” disponível no SAJPG5 que deverá ser assinado digitalmente 
pelo magistrado e pelo escrivão e encaminhado pelo e-mail da Unidade Judicial para o e-mail da SOF fedrestituicao@tjsp.jus.
br.

GRD – GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA

2.3) Para recolhimentos efetuados na Guia de Recolhimento de Diligências – GRD (Diligência de Oficial de Justiça - 
mandados pagos): (Necessário observar o prazo prescricional de 5 anos – Art. 168, CTN, contados da data do efetivo 
pagamento)

2.3.1) Para processos não distribuídos:

a) Se na Comarca ou Foro para os quais foi direcionado o depósito houver SADM, formular requerimento diretamente ao 
Juiz Corregedor ou Juiz Coordenador da SADM;

b) Caso não haja SADM na Comarca ou Foro, o requerimento será direcionado ao Juiz Diretor do Fórum;
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c) Independentemente do Juiz a que for direcionado, o requerimento deverá conter Agência/Cód. cedente, Data Emissão, 
Data do Pagamento, Pagador, Número do Depósito, Nome do Autor, Nome do Réu, com a qualificação completa da pessoa 
autorizada a receber (RG, CPF, nome completo e endereço com CEP) e será apresentado pelo depositante ou seu procurador, 
juntamente com as vias originais da Guia de Recolhimento de Diligência, a via original e uma cópia do comprovante de 
pagamento (filipeta) e a comprovação da não distribuição da ação (certidão negativa de distribuição). O requerimento poderá 
ser acessado pelo link https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorios ou diretamente no Portal do 
Tribunal (tjsp.jus.br  guia Informações  clique em “ver mais”  PRIMEIRA INSTÂNCIA  clique em Apresentação  SAIBA 
SOBRE  Orientações - Público Interno  Cartórios  Cível  Diligência de Oficial de Justiça não utilizada – Levantamento  
Requerimento – GRD processo não distribuído);

d) Após a análise do pedido, caso deferido, será emitido Alvará pela Unidade correspondente (SADM ou Administração) que 
será assinado com certificado digital do magistrado no “ADOBE” (manual para a assinatura PDF está disponível em http://www.
tjsp.jus.br/CapacitacaoSistemas/CapacitacaoSistemas/ComoFazer), em razão da impossibilidade de emissão do documento no 
SAJPG5. O modelo poderá ser acessado pelo link https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorios 
ou diretamente no Portal do Tribunal (tjsp.jus.br  guia Informações  clique em “ver mais”  PRIMEIRA INSTÂNCIA  clique 
em Apresentação  SAIBA SOBRE  Orientações - Público Interno  Cartórios  Cível  Diligência de Oficial de Justiça não 
utilizada – Levantamento  Alvará de Levantamento – GRD processo não distribuído);

e) O mesmo procedimento descrito na letra “d” deste subitem também será observado pelas Comarcas e Foros que 
pertencerem às Regiões Administrativas que já ingressaram no projeto da Central Compartilhada (1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 
10ª Regiões Administrativas Judiciária), porém, atentando para a necessidade de utilizar o modelo que poderá ser acessado 
pelo link https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/OrientacaoPublicoInterno/Cartorio ou diretamente no Portal do Tribunal (tjsp.
jus.br  guia Informações  clique em “ver mais”  PRIMEIRA INSTÂNCIA  clique em Apresentação  SAIBA SOBRE  
Orientações - Público Interno  Cartórios  Cível  Diligência de Oficial de Justiça não utilizada – Levantamento  Ofício 
de Levantamento – GRD processo não distribuído – Central Compartilhada). Esse documento também será assinado pelo 
magistrado com certificado digital no “ADOBE”. Os Foros e Comarcas da 2ª Região Administrativa Judiciária somente utilizarão 
o modelo acima indicado quando passarem a integrar o projeto da Central Compartilhada;

f) No caso da letra “d” deste subitem, após assinado, o documento será entregue ao interessado para que seja apresentado 
na agência do Banco do Brasil localizada no prédio do Fórum. No caso da letra “e” deste subitem a SADM ou a Administração 
encaminharão o documento pelo e-mail da Unidade para o e-mail grd_restituicao@tjsp.jus.br;

g) Conforme disposto no Comunicado CG 1422/2020 e no Comunicado Conjunto 298/2022, não haverá o compartilhamento 
de mandados nos Foros da Barra Funda, Brás e Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca da Capital, portanto, 
para fins de pedido de restituição de GRD para processos não distribuídos, deverão ser observadas as diretrizes constantes das 
letras “a” a “d” e a primeira parte da letra “f”.

2.3.2) Para processos distribuídos:

Para os Foros e Comarcas que pertencerem às Regiões Administrativas Judiciária que já ingressaram no projeto da Central 
Compartilhada (1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Regiões Administrativas Judiciária), a restituição do depósito de diligência de 
Oficial de Justiça deverá ser solicitada ao Juiz responsável pela demanda judicial. Deferida a restituição, a Unidade Judicial 
emitirá o Ofício “506499 - Ofício – Levantamento de Valores – Guia Diligência – Oficial de Justiça”, que será encaminhado 
do e-mail da Unidade Judicial para o e-mail grd_restituicao@tjsp.jus.br. Os Foros e Comarcas da 2ª Região Administrativa 
Judiciária somente utilizarão o modelo acima indicado quando passarem a integrar o projeto da Central Compartilhada;

b) Para os Foros e Comarcas da 2ª Região Administrativa Judiciária, a restituição do depósito de diligência de Oficial de 
Justiça também deverá ser solicitada ao Juiz responsável pela demanda judicial. No entanto, deferida a restituição a Unidade 
Judicial emitirá o Alvará previsto no Comunicado 257/2020. Conforme disposto no Comunicado CG 221/2022, está mantida a 
utilização do Alvará previsto no Comunicado CG 257/2020 para o levantamento de valores depositados antes de 01/03/2017 e 
para valores que seriam movimentados por MLJ – Mandado de Levantamento Judicial;

c) Conforme disposto no Comunicado CG 1422/2020 e no Comunicado Conjunto 298/2022, não haverá o compartilhamento 
de mandados nos Foros da Barra Funda, Brás e Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca da Capital, portanto, 
para fins de pedido de restituição de GRD para processos distribuídos, deverão ser observadas as diretrizes constantes da letra 
“b”, deste subitem;

d) Dúvidas poderão ser dirimidas exclusivamente através do Portal de Chamados (https://suporte.tjsp.jus.br), na categoria 
– “Práticas Cartorárias e Distribuição – Primeira Instância” > oferta “Cidadão/Advogado – Restituição Taxas e Despesas 
Processuais.

2.4) Segue abaixo o cronograma com a previsão de expansão do projeto Central Compartilhada:

RAJ Data prevista de implantação
1ª RAJ Implantado

10ª RAJ Implantado
9ª RAJ Implantado
7ª RAJ Implantado
4ª RAJ Implantado
3ª RAJ Implantado
6ª RAJ Implantado
8ª RAJ Implantado
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5ª RAJ Implantado
2ª RAJ 05/12/2022

2.5) Os pedidos de restituição de valores recolhidos indevidamente ou a maior serão regulados por este Comunicado, 
ficando revogados os dispositivos em sentido contrário, em especial o Comunicado CG nº 560/2021.

COMUNICADO CG Nº 770/2022
CPA nº 2022/00130257

 A Corregedoria Geral de Justiça COMUNICA aos Juízes de Direito, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais da 
Primeira Instância que nos termos da Resolução n° 100 do Conselho Nacional da Justiça e do Provimento CSM nº 2006/2012, 
no período de 20/12/2022 a 08/01/2023, ficarão integrados ao sistema Malote Digital os Distribuidores do Plantão Recesso de 
Primeira Instancia das sedes de Circunscrição Judiciária, constantes no anexo que faz parte deste Comunicado.

I. Da utilização
1. Durante o Plantão Especial (Recesso final de ano), o Sistema Malote Digital dos Distribuidores do Plantão Recesso 

estará disponível para as comunicações entre este Tribunal e outros Tribunais, incluindo STF e STJ. 

2. Somente poderá ser feita a remessa, recebimento e devolução de documentos referentes a medidas urgentes e outras 
necessidades relativas a serviços inadiáveis que se enquadrarem no Art. 1.128 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
de Justiça. 

3. Os documentos que não se enquadrarem nas situações atendidas durante o Plantão, somente poderão ser devolvidos 
mediante expressa determinação do juiz plantonista. 

4. Durante o Plantão Especial, o Sistema Malote Digital não estará disponível para as Unidades constantes no anexo único 
do Comunicado SPI 46/2016. 

5. Para solução de problemas de natureza técnica ou indisponibilidade do Sistema Malote Digital deverá ser aberto chamado 
técnico acessando o link: https://suporte.tjsp.jus.br/. 

II. Do Acesso
6. Terão acesso ao Malote Digital “Plantão Recesso – Distribuidor de Primeira Instância” apenas os servidores convocados 

para prestar serviço no Distribuidor durante o Plantão Especial e os responsáveis pelos Distribuidores da Comarca sede da 
circunscrição. 

7. O Malote Digital “Plantão Recesso – Distribuidor Primeira Instância” estará disponível para utilização somente a partir de 
20/12/2022. 

8. Para acessar o Sistema Malote Digital, o usuário deverá utilizar a mesma identificação (login e senha) com que acessa o 
correio eletrônico institucional. 

9. O acesso ao sistema dar-se-á por meio do link: https://malotedigital.tjsp.jus.br/malotedigital/login.jsf. 

III. Do Cadastro
10. Os servidores que prestaram serviço nos Distribuidores desde 2018, no Plantão Especial, já estão cadastrados no 

sistema Malote Digital “Plantão Recesso – Distribuidor Primeira Instância”. O acesso deve ser feito conforme indicado no item 
8. 

11. Os servidores mencionados no item “6”, que não foram convocados para prestar serviço no Distribuidor Plantão Especial 
após 2018, serão cadastrados pela SPI 3 e receberão em seus e-mails institucionais a seguinte mensagem automática: “Você 
foi cadastrado no Malote Digital”. 

12. O nome de usuário e senha, constantes na mensagem automática, não deverão ser utilizados para acessar o Sistema 
Malote Digital. O acesso deve ser feito conforme indicado no item 8. 

13. Os servidores que não receberem a mensagem mencionada no item “11” deverão abrir chamado https://suporte.tjsp.jus.
br/ selecionar a categoria “Práticas Cartorárias e Distribuidores – Primeira Instância – Oferta GSE – SPI Malote Digital 
Interno, informando os seguintes dados até dia 16/12/2022: 

a) Nome 
b) Sexo 
c) Matrícula 
d) E-mail 
e) Login 
f) Cargo 
g) Sede do Plantão em que trabalhará 

14. Durante o Plantão Recesso eventuais solicitações de cadastro de funcionários no Sistema do Malote Digital deverão ser 
encaminhadas para o e-mail spi.recesso@tjsp.jus.br. 
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IV. Do Recebimento
15. Os documentos recebidos pelo Sistema Malote Digital deverão ser encaminhados ao e-mail institucional do servidor 

responsável pelo cartório do Plantão ou distribuídos ao Juízo do Plantão, conforme o caso. 

16. Na hipótese de recebimento de documento enviado por equívoco, o Distribuidor deverá encaminhá-lo, pelo Malote 
Digital, a sede de circunscrição competente. 

17. Quando o documento, enviado por equívoco, destinar-se ao Plantão da Segunda Instância, o Distribuidor deverá 
encaminhá-lo para o Malote Digital Plantão Segunda Instância ou, em caso de indisponibilidade temporária do sistema Malote 
Digital, para o e-mail institucional: plantao2instancia@tjsp.jus.br 

V. Da Remessa ou Devolução
18. Para remessa ou devolução de documentos a outros Tribunais, STF ou STJ, deverão ser adotados os seguintes 

procedimentos: 
18.1. O servidor responsável pelo Cartório do Plantão entrará em contato com o Tribunal destinatário, para verificar se é 

possível encaminhar o documento pelo Sistema Malote Digital. 
18.2. Sendo possível, o servidor solicitará o nome da Unidade destinatária do Malote digital para o qual deve ser encaminhado 

o documento. 

19. Os documentos destinados a outros Tribunais, STJ ou STF deverão ser encaminhados ao e-mail institucional do servidor 
responsável pelo Distribuidor do Plantão, nos seguintes termos: 

19.1. Os arquivos deverão ser encaminhados obrigatoriamente em formato “pdf” e o seu tamanho não poderá ultrapassar o 
limite de 10 MB. 

19.1.1. No e-mail, deverão constar as seguintes informações: 
19.1.2. No campo assunto, a expressão “Malote Digital Plantão”. 
19.2. No corpo do texto da mensagem, o nome da Unidade Judicial destinatária no Malote digital para o qual deverá ser 

encaminhado o documento. 

20. Os Distribuidores devolverão os documentos para o Cartório do Plantão Especial, nas seguintes hipóteses: 
20.1. Não for informado o nome da Unidade Judicial destinatária no Malote Digital para o qual será feita a remessa do 

documento; 
20.1.1. Indisponibilidade técnica do Sistema “Malote Digital”; 
20.1.2. Impossibilidade de identificar no Sistema “Malote Digital” a Unidade Judicial para a qual deverá ser encaminhado o 

documento. 

21. Não sendo possível a remessa e/ou devolução de documentos pelo Sistema Malote Digital, o Cartório do Plantão deverá 
encaminhar os documentos de acordo com as regras do Tribunal destino. 

VI. Término do Plantão
22. No primeiro dia útil seguinte ao Plantão Especial, o Distribuidor da Comarca Sede da circunscrição encaminhará os 

documentos não lidos que estiverem no Malote Digital do “Plantão Recesso – Distribuidor Primeira Instancia” para o Malote 
Digital dos foros Competentes. 

23. O Malote Digital do “Plantão Recesso – Distribuidor Primeira Instancia” ficará disponível até 13/01/2023.

ANEXO
PLANTÃO RECESSO – DISTRIBUIDOR PRIMEIRA INSTÂNCIA

CAPITAL
Plantão Cível
Plantão Criminal
Plantão Infância e Juventude

INTERIOR
1a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SANTOS
(Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente)
2ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO
(Diadema e São Bernardo do Campo)
3ªCIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SANTO ANDRE
(Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e São Caetano do Sul)
4ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - OSASCO
(Barueri, Carapicuíba, Jandira, Osasco e Santana de Parnaíba)
5ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - JUNDIAI
(Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Louveira, Várzea Paulista e 
Vinhedo)
6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - BRAGANÇA PAULISTA
(Atibaia, Bragança Paulista, Jarinu, Nazaré Paulista, Pinhalzinho e Piracaia)
7a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MOJI MIRIM
(Artur Nogueira, Conchal, Itapira, Mogi Guaçu e Moji Mirim)
8a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - CAMPINAS
(Campinas, Cosmópolis, Foro Regional de Vila Mimosa, Paulínia e Valinhos)
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9a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - RIO CLARO
(Brotas, Itirapina e Rio Claro)
10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - LIMEIRA
(Araras, Cordeirópolis e Limeira)
11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - PIRASSUNUNGA
(Leme, Pirassununga, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro)
12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO CARLOS
(Descalvado, Ibaté, Ribeirão Bonito e São Carlos)
13ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ARARAQUARA
(Américo Brasiliense, Araraquara, Borborema, Iacanga, Ibitinga, Itápolis e Matão)
14ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - BARRETOS
(Barretos, Bebedouro, Colina, Guaíra, Monte Azul Paulista, Olímpia e Viradouro)
15a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - CATANDUVA
(Catanduva, Itajobi, Novo Horizonte, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês)
16ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO JOSE DO RIO PRETO
(José Bonifácio, Macaubal, Mirassol, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nova Granada, Palestina, Paulo de Faria, Potirendaba, São José 
do Rio Preto e Tanabi)
17ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - VOTUPORANGA
(Cardoso, Nhandeara e Votuporanga)
18ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - FERNANDOPOLIS
(Estrela d’Oeste, Fernandópolis, General Salgado e Ouroeste)
19a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - SOROCABA
(Ibiúna, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Roque, Sorocaba e Votorantim)
20ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ITU
(Boituva, Cabreúva, Indaiatuba, Itu, Porto Feliz e Salto)
21ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - REGISTRO
(Cananéia, Eldorado, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu e Registro)
22ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ITAPETININGA
(Angatuba, Capão Bonito, Itapetininga, Porangaba, São Miguel Arcanjo, Tatuí e Cesário Lange)
23a CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - BOTUCATU
(Botucatu, Conchas, Itatinga e São Manuel)
24ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - AVARE
(Avaré, Cerqueira César, Fartura, Itaí, Paranapanema e Taquarituba)
25ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - OURINHOS
(Chavantes, Ipaussu, Ourinhos, Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo)
26ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - ASSIS
(Assis, Cândido Mota, Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista e Quatá)
27ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - PRESIDENTE PRUDENTE
(Iepê, Martinópolis, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Rancharia e Regente Feijó)
28ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - PRESIDENTE VENCESLAU
(Mirante do Paranapanema, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Rosana, Santo Anastácio e Teodoro Sampaio)
29ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - DRACENA
(Dracena, Junqueirópolis, Pacaembu, Panorama e Tupi Paulista)
30ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - TUPA
(Adamantina, Bastos, Flórida Paulista, Lucélia, Osvaldo Cruz e Tupã)
31a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MARÍLIA
(Gália, Garça, Marília e Pompéia)
32ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - BAURU
(Agudos, Bauru, Duartina, Lençóis Paulista, Pirajuí e Piratininga)
33ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - JAU
(Bariri, Barra Bonita, Dois Córregos, Jaú, Macatuba e Pederneiras)
34ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - PIRACICABA
(Capivari, Cerquilho, Laranjal Paulista, Monte Mor, Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Tietê)
35ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - LINS
(Cafelândia, Getulina, Lins e Promissão)
36ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ARAÇATUBA
(Araçatuba, Bilac, Birigui, Buritama, Guararapes, Penápolis e Valparaíso)
37ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ANDRADINA
(Andradina, Ilha Solteira, Mirandópolis e Pereira Barreto)
38a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - FRANCA
(Franca, Patrocínio Paulista e Pedregulho)
39ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - BATATAIS
(Altinópolis, Batatais, Brodowski, Morro Agudo, Nuporanga e Orlândia)
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40ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ITUVERAVA
(Guará, Igarapava, Ipuã, Ituverava, Miguelópolis e São Joaquim da Barra)
41ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - RIBEIRÃO PRETO
(Cajuru, Cravinhos, Jardinópolis, Pontal, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, Serrana, Sertãozinho e São Simão)
42a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - JABOTICABAL
(Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pirangi, Pitangueiras e Taquaritinga)
43ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - CASA BRANCA
(Caconde, Casa Branca, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama e Tambaú)
44ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - GUARULHOS
(Arujá, Guarulhos, Mairiporã e Santa Isabel)
45ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI DAS CRUZES
(Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá e Suzano)
46a CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - SAO JOSE DOS CAMPOS 
(Jacareí, Paraibuna, Salesópolis, Santa Branca e São José dos Campos)
47ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - TAUBATE
(Caçapava, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé)
48ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - GUARATINGUETA
(Aparecida, Bananal, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Queluz e Roseira)
49ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - ITAPEVA
(Apiaí, Buri, Itaberá, Itapeva, Itaporanga e Itararé)
50ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - SAO JOAO DA BOA VISTA
(Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul)
51ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - CARAGUATATUBA
(Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba)
52ª CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA - ITAPECERICA DA SERRA
(Cotia, Embu das Artes, Embu- Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Juquitiba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista)
53a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - AMERICANA
(Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré)
54ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - AMPARO
(Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Pedreira, Serra Negra e Socorro)
55ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - JALES
(Auri  ama, Jales, Palmeira D’oeste, Santa Fé do Sul e Urânia)
56ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - ITANHAEM
(Itanhaém, Itariri, Mongaguá e Peruíbe)

COMUNICADO CG Nº 771/2022
CPA nº 2022/00130257

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos senhores Magistrados, Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais e 
dos Distribuidores, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Autoridades Policiais, Advogados e ao público em geral 
que nos PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM DE CRIANÇA E ADOLESCENTE (Art. 826 a 837 das NSCGJ), realizados 
durante o plantão judiciário de recesso forense, deverão ser observados os seguintes procedimentos:

1) Se realizados por advogado, devem ser formulados por meio do peticionamento eletrônico inicial, nos termos do item 5 do 
Comunicado Conjunto 767/2022, utilizando-se a classe 1703 – Autorização Judicial e o Assunto 9978 – Viagem ao Exterior ou 
10941 – Viagem nacional, conforme o caso.

2) Se realizados diretamente pela parte interessada, sem assistência de advogado, devem ser encaminhados por e-mail: 
nas Comarcas do Interior, ao e-mail do responsável pelo plantão, que pode ser obtido acessando-se o link (https://www.tjsp.jus.
br/CanaisComunicacao/PlantaoJudiciario/PainelPlantao), e na Capital, ao e-mail 00cj_plantaoinf@tjsp.jus.br .

2.1) O responsável pelo plantão deverá encaminhar o pedido de autorização de viagem, por e-mail, para a equipe do 
Distribuidor, que providenciará a distribuição no sistema informatizado utilizando a competência “158 – Plantão – Infância Cível”, 
classe e assunto conforme item “1”.

3) A parte interessada poderá, também, utilizar a Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) para o requerimento de autorização 
de viagens de crianças e adolescentes até 16 anos, desacompanhados de ambos ou de um de seus pais, a ser emitida, 
exclusivamente, por intermédio do Sistema de Atos Notariais Eletrônicos – e-Notariado https://www.e-notariado.org.br/customer/
travel-permit-providers.

4) Nas hipóteses em que houver processo em trâmite fora do Plantão, na competência da família e sucessões, os pedidos 
deverão ser realizados por advogado nos termos do item “6” do Comunicado Conjunto n° 767/2022.

5) Informações sobre as hipóteses em que há necessidade da autorização Judicial de Viagem encontram-se na página do 
portal do Tribunal de Justiça: https://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/AutorizacaoViagemCriancaAdolescente

6) Dúvidas sobre procedimentos do plantão deverão ser dirimidas pelo e-mail spi.recesso@tjsp.jus.br.
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Subseção III: Julgamentos Administrativos do Órgão Especial

SEMA 1.2

SEMA 1.1.2

PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE 14/12/2022, às 13h30min
(Palácio da Justiça - Praça da Sé, s/nº, 5º andar, sala 501)

NOTA: EVENTUAIS PROCESSOS ADIADOS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PODERÃO 
SER FORMULADOS NO DIA DA SESSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, I E III, DO RITJSP; ADMITINDO-SE TAMBÉM 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PRÉVIA APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA PAUTA NO DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A SER 
ENDEREÇADO PARA O E-MAIL OEADM@TJSP.JUS.BR, ATÉ AS 18 HORAS DO DIA ÚTIL ANTERIOR AO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, II, DO RITJSP, CONTENDO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROCESSO 
(NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, PARTE REPRESENTADA E NOME DO ADVOGADO). MEMORIAIS PODERÃO 
SER ENCAMINHADOS PARA OS E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES, DISPONÍVEIS 
PARA CONSULTA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstitucionais.

Em aditamento

Nº 2022/123.058 - INDICAÇÃO para provimento de 01 (um) cargo de Juiz de Direito Substituto em 2º Grau.

Nº 2014/123.488 – OFÍCIO da Excelentíssima Senhora Ministra ROSA WEBER, Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
solicitando que o Doutor ABHNER YOUSSIF MOTA ARABI, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, 
permaneça à disposição daquela Corte, por mais um ano, a contar de 03 de fevereiro de 2023, para continuar atuando como 
Juiz Auxiliar no Gabinete do Ministro Luiz Fux, com prejuízo de sua vara.

Nº 2013/52.660 - PROPOSTA DE ESCALA DE PLANTÃO JUDICIÁRIO de 2º Grau das Seções de Direito Privado, Público e 
Criminal para o mês de JANEIRO de 2023, nos termos do art. 26, II, h, do Regimento Interno.

SEÇÃO II

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Subseção I

Julgamentos

SEMA 1.1.2

RESULTADO DA SESSÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE 13/12/2022

01. Nº 2022/123.058 - INDICAÇÃO para provimento de 01 (um) cargo de Juiz de Direito Substituto em 2º Grau. - Deliberaram 
encaminhar ao Colendo Órgão Especial, nos termos da manifestação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, v.u.

02. Nº 2021/74.646 (SGP 1.3.2) - EXPEDIENTE referente à distribuição entre as Varas Cíveis do Foro Regional de Itaquera 
e as Varas de Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, dada a disparidade na quantidade de juízes titulares. -
Aprovaram, com distribuição a partir de janeiro/2023, v.u.

DÚVIDAS REGISTRÁRIAS

03. Nº 1003386-52.2021.8.26.0659 - APELAÇÃO – VINHEDO – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Leandro 
Cesar Martinhão. Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Vinhedo. Advogado: Luiz Fernando Bonesso 
de Biasi - OAB 288.336/SP. - Negaram provimento, v.u.

04. Nº 1003498-84.2021.8.26.0347 - APELAÇÃO – MATÃO – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Águas de 
Matão S/A. Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Matão. Advogado(as): Luiz Mauricio França 
Machado - OAB 331.880/SP, Ana Mara França Machado - OAB 282.287/SP e Patricia Lucchi Peixoto - OAB 166.297/SP. - 
Negaram provimento, v.u.
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05. Nº 1006029-74.2022.8.26.0100 - APELAÇÃO – CAPITAL – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Edson Pinto 
Pereira. Apelado: 5º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Advogados: Antonio Renato de Lima e Silva Filho - 
0AB 96.945/SP e Osvaldo Estrela Viegaz - OAB 357.678/SP. - Deram provimento ao recurso, v.u.

06. Nº 1007412-64.2021.8.26.0604 - APELAÇÃO – SUMARÉ – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: 
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A. Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Sumaré. Advogadas: Ana Mara França Machado - OAB 282.287/SP e Patricia Lucchi Peixoto - OAB 166.297/SP. - Negaram 
provimento, com observações, v.u.

07. Nº 1009672-29.2021.8.26.0309 - APELAÇÃO – JUNDIAÍ – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelantes: Evanilda 
Mendes Ribeiro e Uesley de Souza Ribeiro. Apelado: 2° Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Jundiaí. 
Advogado(a): Ricardo Tadeu Sauaia - OAB 124.288/SP e Juliana Casanova Sauaia Albolea - OAB 379.995/SP. - Referendaram 
o adiamento, por uma sessão, para sustentação oral, v. u.

08. Nº 1072860-07.2022.8.26.0100 - APELAÇÃO – CAPITAL – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Banco 
Rendimento S/A. Apelado: 12º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Advogados(a): Alberto Guimarães Aguirre 
Zurcher - OAB 85.022/SP, Renato Spolidoro Rolim Rosa - OAB 247.985/SP, Raphael Andre Bertoso de Souza - OAB 360.431/SP 
e Thaís Neves Barbosa Tokunaga - OAB 196.964/SP. - Negaram provimento, v.u.

Próximos Julgamentos

SEMA 1.1.2

PAUTA PARA A 51ª SESSÃO VIRTUAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
(PROVIMENTO CSM nº 2.062/2013)

01. Nº 1982/470 - OFÍCIO do Doutor FELIPE FERREIRA PIMENTA, Juiz de Direito da Comarca de Santa Adélia, solicitando 
autorização para afixação de placa alusiva à instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da referida 
Comarca, ocorrida no dia 29/11/2022.

AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

02. Nº 2017/253.575 - Doutor VINICIUS GONÇALVES PORTO NASCIMENTO, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de 
Penápolis. 03. Nº 2022/122.867 - Doutora REBECA UEMATSU TEIXEIRA, Juíza de Direito da Vara da Comarca de Itariri. 04. Nº 
2022/122.880 - FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO, Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jacupiranga.

05. Nº 2021/126.439 (DICOGE 1.1) - EXPEDIENTE referente à atribuição da corregedoria permanente do Ofício Único da 
Família e das Sucessões da Comarca de Americana.

06. Nº 2022/53.537 (DICOGE 1.1) - EXPEDIENTE referente à atribuição da corregedoria permanente dos serviços 
extrajudiciais da Comarca de Artur Nogueira.

DÚVIDAS REGISTRÁRIAS

07. Nº 1000895-59.2022.8.26.0361 - APELAÇÃO – MOGI DAS CRUZES – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: 
Construtora Matutano Ltda. Apelado: 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Mogi das Cruzes. Advogado: 
Eduardo Arrais Mota - OAB 376.608/SP.

08. Nº 1006686-02.2021.8.26.0019 - APELAÇÃO – AMERICANA – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Fátima 
Paparoti Leonardo. Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Americana. Advogada: Patrícia Gonçalves 
Dias Agostineto Papa - OAB 225.320/SP.

09. Nº 1016583-68.2022.8.26.0100 - APELAÇÃO – CAPITAL – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Carmita 
Santos Cardoso de Sá. Apelado: 9º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Advogadas: Elita de Oliveira Souza - 
OAB 108.414/SP e Elena de Oliveira Souza - OAB 121.055/SP.

10. Nº 1023686-87.2021.8.26.0577- APELAÇÃO – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. 
Apelante: José Eduardo Pereira da Silva. Apelado: 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Campos. 
Advogadas: Angela Aparecida Lemes de Paiva Fernandes - OAB 197.593/SP e Viviane Freitas de Oliveira Valle - OAB 244.050/
SP.

11. Nº 1050250-45.2022.8.26.0100 - APELAÇÃO – CAPITAL – Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Apelante: Cicero 
Diniz. Apelado: 5º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Advogada: Marcia Cristiane Saqueto Silva - OAB 
295.708/SP.

12. Nº 1113858-51.2021.8.26.0100/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CAPITAL – Relator: Des. Fernando Torres 
Garcia. Embargante: Marília Aparecida de Aquino Capelli. Embargado: 10º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. 
Advogada: Sonia Mello Freire - OAB 73.593/SP.


