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(Parecer nº 333/2021-J)
Mandados – Endereços contíguos – Facilidade de trabalho para a
Serventia Judicial se todas as pessoas a receber comunicação
judicial puderem constar do mesmo mandado, a ser cumprido na
mesma localidade – Diminuição de custo à parte ou erário – Regra
atual já permitiria, mas com redação que pode dar margem a
interpretações dúbias para os termos ‘mesmo setor’ do art. 1.063,
ou ‘local vizinho’ do art. 1.007, I, das NSCGJ – Parecer no sentido
de alteração dessas normas.

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça,

Vistos.
Cuida-se de determinação de V. Exa. para proposta de
alteração normativa com o intuito de permitir a emissão de um único
mandado para pessoas diversas que podem ser encontradas em endereços
contíguos, como é o exemplo de réus confinantes em ação de usucapião,
em vista de facilitação do trabalho do Ofício Judicial, constante da ata de
Correição Ordinária realizada por V. Exa. na 1ª Vara de Registros Públicos
da Comarca da Capital.
É o relatório do necessário.
A redação atual sobre a matéria é esta nas NSCGJ:
“Art. 1.007. Embora vários sejam os atos determinados,
serão tidos por ato único, para fins de ressarcimento e de observância da
disciplina do artigo anterior:
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I - as intimações ou citações que devam ser realizadas ao
mesmo tempo, no mesmo local ou em local vizinho;
(...)
Art. 1.063. O mandado será emitido em uma via para cada
pessoa a ser citada e/ou intimada, ressalvadas as hipóteses de endereços
no mesmo setor ou de pessoas diversas localizáveis no mesmo endereço,
além de via para efetivação de penhora, avaliação e intimação, quando for
o caso.”
O

primeiro

artigo

trata

do

‘local

vizinho’

como

determinante de ato único, e o segundo artigo diz sobre a necessidade de
um mandado para cada pessoa se estiver em endereço diverso, apenas com
a ressalva de ‘mesmo setor’, que é a problemática da situação.
O setor de divisão territorial para atuação de oficiais de
justiça na SADM é interno e pode ser alterado por sua Corregedoria
Permanente, sem conhecimento dos Ofícios Judiciais. Como está, até seria
possível a expedição de um mandado com diversos atos de comunicação
judicial para o mesmo setor, mas desde que o Ofício Judicial verificasse de
antemão essa circunstância, em mais trabalho cartorário.
Fica melhor a regra se for ressalvada, então, a circunstância
de endereços contíguos, assim entendidos tanto os que são muito próximos,
até com distância máxima definida pela Corregedoria Permanente e, na
ausência, uma pré-definida pela Corregedoria Geral da Justiça, ora proposta
em 200m; como também os imóveis lindeiros, qualquer que seja a distância

ii
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entre suas entradas, mesmo se superior àquela, e que abarcaria
automaticamente a situação dos confinantes a serem citados em uma ação
de usucapião.
Nota-se que, além desse tipo de ação, outras que seriam
beneficiadas seriam todas as que recebem, por exemplo, uma indicação de
mais de uma parte e testemunhas localizadas em residências próximas à dos
fatos, situação muito comum em processos de Violência Doméstica contra
a Mulher, em que tanto vítima como autor do fato e testemunhas moram
em pequenas residências no mesmo ‘quintal’, como normalmente são
denominadas. Situação muito comum e que, pela atual regra, acaba por
gerar um mandado para cada pessoa, e todos eles são distribuídos entre
diferentes oficiais de justiça que cumprem o mesmo setor territorial, até
com a decorrência também já vista mais de uma vez de um serventuário
achar o local, cumprir uma intimação, e outro devolver o mandado porque
não localizou o mesmo endereço.
Situação vista mais de uma vez, e não raro com reclamações
provenientes de Membro do Ministério Público como autor da ação penal,
dada a incongruência entre as certidões positiva e negativa que se
refeririam à mesma localidade. Um oficial de justiça acha o local e outro
não.
Nota-se que, quando for a hipótese de mandado pago,
poderá a própria parte indicar que os endereços apresentados não distem
mais de 200m, ou outra distância determinada pela Corregedoria
Permanente em portaria sob revisão hierárquica da Corregedoria Geral da
Justiça, para que seja paga uma diligência se caso de endereços contíguos,

iii
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pois não se justificam mais de uma cota de ressarcimento, uma para uma
ida a um local, e mais uma para o vizinho.
Essa situação já estaria estipulada no art. 1.007, I, acima
transcrito, mas como não define o que seria local vizinho, propõe-se a
alteração da redação para que faça menção à regra ora a alterar para o art.
1.063, NSCGJ.
Também é proposta a troca da expressão ‘intimações ou
citações’ para ‘comunicações judiciais’, que é mais genérica e abrange, por
exemplo, a notificação, tudo em vista de se tentar ao máximo retirar
interpretações dúbias sobre a norma.
Ainda, propõe-se que o oficial de justiça que receber o
mandado, que já tem a obrigação de devolvê-lo para eventuais correções
que se fizerem necessárias, verificará se constam os endereços não
contíguos, para sua devolução com o fim de divisão entre tantos mandados
quantos forem necessários.
É feita menção ao art. 1.075, § 1º, NSCGJ, porque se for o
caso de endereços não contíguos, e o oficial de justiça não devolver o
mandado em 24h para a correção, passará a ter a obrigação de cumprir
todos os atos em diversos endereços eventualmente não próximos.
Propõem-se as seguintes redações em alteração normativa:
“Art. 1.063. O mandado será emitido em uma via para cada
pessoa a receber a comunicação judicial, ressalvadas as hipóteses de
endereços contíguos ou de pessoas diversas localizáveis no mesmo
iv
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endereço, além de via para efetivação de penhora, avaliação e intimação,
quando for o caso. Por endereços contíguos entendem-se os lindeiros,
qualquer que seja a distância entre suas entradas, ou os que não distarem
entre si mais de 200m, ressalvada outra distância determinada em portaria
pela Corregedoria Permanente da SADM.
Parágrafo único. Quando no mandado houver mais de uma
pessoa localizável em endereços não contíguos, o oficial de justiça a que
distribuído o devolverá conforme prazo e consequências do art. 1.075, §
1º, para remessa ao Ofício Judicial expedidor com o fim de separação dos
endereços em tantos mandados quantos forem necessários.”
“Art. 1.007 (...)
I - as comunicações judiciais que devam ser realizadas ao
mesmo tempo, no mesmo local ou em endereços contíguos a que se refere o
‘caput’ do art. 1.063;”
Aceito este parecer por V. Exa., segue minuta de
provimento.
‘Sub censura’.
São Paulo, segunda-feira, 23 de agosto de 2021.

CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
Juiz Assessor da Corregedoria
(Assinado digitalmente)
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CONCLUSÃO
Em 23 de agosto de 2021, conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador RICARDO ANAFE, DD. Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo.

Vistos.
Acolho o parecer retro e, por seus fundamentos, BAIXO
provimento conforme minuta que segue.
Cumpram-se seus termos.
São Paulo, 23 de agosto de 2021.

RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça
(Assinatura Eletrônica)

Processo nº 2021/00082179 - Аνάφη
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO CG Nº 42/2021

Altera os artigos 1.063 e 1.007, das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça,
quanto às hipóteses de emissão de um único
mandado para comunicação judicial de pessoas
diversas a serem encontradas em endereços
contíguos.

O Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, Corregedor
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO

o

decidido

no

expediente

2021/00082179;
CONSIDERANDO a necessidade de aclaramento da regra
de possibilidade de expedição de um único mandado para mais de uma
pessoa a serem encontradas em locais contíguos;
CONSIDERANDO que nessa hipótese pode ser obtida uma
economia de trabalho e custo com o agrupamento de atos judiciais em um
mandado;
CONSIDERANDO a necessidade permanente de melhoria
das condutas judiciárias cujo conteúdo normativo está a cargo da
Corregedoria Geral da Justiça;
PROVIMENTO CG Nº 42/2021
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RESOLVE:
Art. 1º - O art. 1.063, NSCGJ, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1.063. O mandado será emitido em uma via para cada
pessoa a receber a comunicação judicial, ressalvadas as hipóteses de
endereços contíguos ou de pessoas diversas localizáveis no mesmo
endereço, além de via para efetivação de penhora, avaliação e intimação,
quando for o caso. Por endereços contíguos entendem-se os lindeiros,
qualquer que seja a distância entre suas entradas, ou os que não distarem
entre si mais de 200m, ressalvada outra distância determinada em portaria
pela Corregedoria Permanente da SADM.
Parágrafo único. Quando no mandado houver mais de uma
pessoa localizável em endereços não contíguos, o oficial de justiça a que
distribuído o devolverá conforme prazo e consequências do art. 1.075, §
1º, para remessa ao Ofício Judicial expedidor com o fim de separação dos
endereços em tantos mandados quantos forem necessários.”

Art. 2º - O inciso I do art. 1.007, NSCGJ, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1.007 (...)
I - as comunicações judiciais que devam ser realizadas ao
mesmo tempo, no mesmo local ou em endereços contíguos a que se refere o
‘caput’ do art. 1.063;”

PROVIMENTO CG Nº 42/2021
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Art. 3º - Este provimento entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.
Cumpra-se.
São Paulo, 23 de agosto de 2021.

RICARDO MAIR ANAFE
Corregedor Geral da Justiça
(assinado digitalmente)

PROVIMENTO CG Nº 42/2021
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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 Geraldo Francisco Pinheiro Franco,
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 Virtual de Instalação do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Maracaí, a realizar-se no dia 3 de setembro de 2021 (sexta-feira), às 11
horas, transmitida ao vivo, com acesso por meio do link: http://www.nucleomedia.com.br/get_webcast.asp?id=50253

Subseção II: Atos e comunicados da Corregedoria Geral da Justiça

DICOGE
DICOGE 2
CERTIDÃO – ATO ORDINATÓRIO
Certifico e dou fé para os devidos fins, que nos termos do artigo 203, § 4º, do CPC, pratiquei o seguinte ato ordinatório:
Processo nº 0000937-91.2021.8.26.0125 – Reclamação Disciplinar em face de Servidor
Fica Vossa Senhoria intimado para audiência remota, designada nos autos do processo sobredito, a ser realizada em
15/09/2021 às 14:30h, através da ferramenta Microsoft Teams.
Solicita-se que Vossa Senhoria forneça um e-mail para envio do link da audiência. A informação poderá ser enviada ao
endereço eletrônico: dicoge2@tjsp.jus.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3489-2015. Nada Mais.
Advogado(a): OSVALDO FLAUSINO JÚNIOR – OAB/SP 145.063
São Paulo, 2 de setembro de 2021
Luiza Fernanda Silva Moraes, Chefe de Seção Judiciário, Dicoge 2.2.1

DICOGE 2
Processo nº 0004023-81.2021.8.26.0477 – SINDICÂNCIA – N.K.P.
DECISÃO: Vistos. Abro prazo de 07 dias para alegações finais escritas. Intime-se através do procurador constituído ou
dativo por publicação no DJe. A seguir, conclusos para parecer. São Paulo, 01 de setembro de 2021. (a) CÉSAR AUGUSTO
FERNANDES – JUIZ ASSESSOR DA CORREGEDORIA – ADV: ALINE CRISTINA DE LIMA AMBRÓSIO – OAB/SP 260.906 e
RAPHAEL BARBOSA DE ALMEIDA – OAB/SP 352.301.

DICOGE 2

ANEXO II
PROVIMENTO CG Nº 42/2021

Altera os artigos 1.063 e 1.007, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, quanto às hipóteses de
emissão de um único mandado para comunicação judicial de pessoas diversas a serem encontradas em endereços
contíguos.
O Desembargador RICARDO MAIR ANAFE, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o decidido no expediente 2021/00082179;
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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CONSIDERANDO a necessidade de aclaramento da regra de possibilidade de expedição de um único mandado para mais
de uma pessoa a serem encontradas em locais contíguos;
CONSIDERANDO que nessa hipótese pode ser obtida uma economia de trabalho e custo com o agrupamento de atos
judiciais em um mandado;
CONSIDERANDO a necessidade permanente de melhoria das condutas judiciárias cujo conteúdo normativo está a cargo da
Corregedoria Geral da Justiça;
RESOLVE:
Art. 1º - O art. 1.063, NSCGJ, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.063. O mandado será emitido em uma via para cada pessoa a receber a comunicação judicial, ressalvadas as
hipóteses de endereços contíguos ou de pessoas diversas localizáveis no mesmo endereço, além de via para efetivação de
penhora, avaliação e intimação, quando for o caso. Por endereços contíguos entendem-se os lindeiros, qualquer que seja
a distância entre suas entradas, ou os que não distarem entre si mais de 200m, ressalvada outra distância determinada em
portaria pela Corregedoria Permanente da SADM.
Parágrafo único. Quando no mandado houver mais de uma pessoa localizável em endereços não contíguos, o oficial de
justiça a que distribuído o devolverá conforme prazo e consequências do art. 1.075, § 1º, para remessa ao Ofício Judicial
expedidor com o fim de separação dos endereços em tantos mandados quantos forem necessários.”
Art. 2º - O inciso I do art. 1.007, NSCGJ, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.007 (...)
I - as comunicações judiciais que devam ser realizadas ao mesmo tempo, no mesmo local ou em endereços contíguos a que
se refere o ‘caput’ do art. 1.063;”
Art. 3º - Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Cumpra-se.
São Paulo, 23 de agosto de 2021.

RICARDO MAIR ANAFE
Corregedor Geral da Justiça
(assinado digitalmente)

DICOGE 3.1
COMUNICADO CG Nº 1976/2021
PROCESSO DIGITAL Nº 2010/86621 – BRASÍLIA/DF - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OUTROS
A Corregedoria Geral da Justiça DETERMINA aos MM. Juízes Corregedores Permanentes de unidades extrajudiciais vagas
do Estado de São Paulo que, somente a partir do último dia deste mês (quando já devidamente atualizado o portal do
extrajudicial), informem a existência ou não de excedente de receita, única e exclusivamente pelo e-mail dicoge@tjsp.jus.br.
Em caso positivo ou negativo, para cada unidade extrajudicial vaga sujeita à sua Corregedoria Permanente deverá ser
enviado um ofício trimestral, devidamente instruído com os balancetes nos modelos CNJ e CGJ. Em caso positivo, ainda, o
ofício também deverá ser instruído com a guia de recolhimento do Fundo Especial de Despesas do TJ, com o código 437-5, e
respectivo comprovante bancário de recolhimento (recolhimento feito até o dia 10 deste mês). Os modelos de ofício trimestral e
balancetes do CNJ e da CGJ serão remetidos pela DICOGE 3.1 para o e-mail de todos os Diretores da Capital e do Interior.
DETERMINA, ainda, que caso tenha havido algum provisionamento de valores, o referido valor deverá ser informado e a
decisão judicial que o autorizou deverá obrigatoriamente instruir a comunicação.
DETERMINA, finalmente, que as Corregedorias Permanentes atentem para que os Srs. Interinos mantenham devidamente
preenchidos e atualizados todos os campos dos balanços mensais do Portal do Extrajudicial, pois todos os valores nele lançados
serão confrontados com os valores constantes dos balancetes enviados e deverão ser compatíveis.

DICOGE 3.1
COMUNICADO CG Nº 1977/2021
PROCESSO DIGITAL Nº 2010/86621 – BRASÍLIA/DF – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OUTROS
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos MM. Juízes Corregedores Permanentes do Estado que o teto remuneratório
fixado pelo CNJ se aplica aos Substitutos que respondem pela unidade extrajudicial durante o período do cumprimento de pena
de suspensão do Titular.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

ANEXO III
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Expediente 2021/00087175

Vistos.
O agrupamento de mandados é previsto normativamente. O sistema pode ou não
dar perfeito cumprimento à norma. Se não der, vale a norma, não o que o sistema faz.
Por essa razão, se mandados forem autônomos de acordo com a norma, não
importa que o sistema os tenha agrupado; e o inverso também é válido, porque se
distribuídos de forma autônoma, mas a norma os prevê como agrupados, devem ser
considerados como ato único.
Em decorrência, interessam os mandados eventualmente distribuídos que se
enquadrem nos termos dos arts. 1.007, 1.012, § 4º, e 1.025, § 2º, NSCGJ. Se estiverem
naquelas situações, devem ser considerados agrupados ainda que distribuídos de forma
autônoma; se não estiverem, devem ser considerados autônomos, para uma cota por
mandado, ainda que o sistema os tenha agrupado pela situação de zona única.
O correto margeamento e decorrente fiscalização, assim como o agrupamento,
quando houver necessidade de ser observado, competem aos oficiais de justiça, ao Chefe da
SADM ou, onde não houver, ao Escrivão Judicial, e à Corregedoria Permanente.
Em suma, ainda que distribuídos pelo sistema vários mandados agrupados por
ser zona única para o sistema, se eles não se amoldarem às situações previstas nas normas
acima, caberá margeamento autônomo para cada qual.
Um último ponto.
O art. 1.025, § 2º, fala expressamente em cota única ainda que haja mais de uma
pessoa e mais de um endereço, e deverá ser considerado o mais distante. Mas ele se aplica
para a eventual hipótese de mais de uma pessoa em endereços distintos no mesmo mandado;
se forem expedidos vários mandados, ainda que provenientes do mesmo processo que seria a
regra geral (art. 1.063), um para cada pessoa a ser intimada em locais não vizinhos (com
possível regulamentação pela Corregedoria Permanente do que é vizinho), cada mandado
dará ensejo a um margeamento autônomo.
Mais de um mandado, para cumprimento em endereços que não são vizinhos,
fora das hipóteses normativas de agrupamento, darão direito a ressarcimentos autônomos
ainda que distribuídos conjuntamente pelo sistema para o mesmo oficial de justiça.
Em suma, importa a norma, e não o sistema, que eventualmente pode não dar
exato cumprimento àquela por dificuldades técnicas variadas.
Nestes termos, oficie-se em resposta.
Via desta decisão assinada digitalmente vale como ofício. Encaminhe-se por
mensagem eletrônica.
A seguir, arquivem-se.
São Paulo, 17 de agosto de 2021.
CÉSAR AUGUSTO FERNANDES,
Juiz Assessor da Corregedoria.

i

Disponibilização: sexta-feira, 20 de março de 2015
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As normas administrativas recentemente modificadas se referem exclusivamente à situação da constituição em mora do art.
26 da Lei nº 9.514/97 e tiveram por fundamento peculiaridades da referida lei. Não por acaso, o item 253 do Capítulo XX, e seus
respectivos subitens, se encontram justamente sob a rubrica “Das Intimações e da Consolidação da Propriedade Fiduciária”.
A relação entre as alterações normativas e as peculiaridades da Lei nº 9.514/97 não deixou de ser bem abordada no parecer
que propôs o Provimento com as inovações:
“O exame do contexto, do conjunto e das finalidades da Lei nº 9.514/97 é claro no sentido de que o legislador optou por
um sistema de execução da dívida fiduciária desjudicializado, que vai desde a intimação do devedor até a alienação do imóvel
consolidado em nome do credor.
Diante disso, não haveria sentido em se afirmar, apenas em virtude da ausência de previsão expressa, que o legislador
criou todo um mecanismo extrajudicial de execução da garantia fiduciária, mas remeteu ao Judiciário uma de suas fases
intermediárias, qual seja, a intimação do devedor em caso de suspeita de ocultação” (Parecer CG nº 349/2014-E, publicado em
28.11.2014, também de lavra do Juiz Assessor Gustavo Henrique Bretas Marzagão).
Ante o exposto, o parecer que respeitosamente submeto à apreciação de Vossa Excelência é no sentido de ratificar que o
subitem 253.1 do Capítulo XX das NSCGJ e subitens seguintes, se referem exclusivamente às comunicações do art. 26 da Lei
nº 9.514/97, se estendendo aos Registradores de Títulos e Documentos para tais fins (caso o Registrador de Imóveis opte pela
solicitação aludida no art. 26 da Lei nº 9.514/97), não abrangendo, porém, as comunicações em geral previstas no art. 160 da
Lei dos Registros Públicos.
Sub censura.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2015.
(a) Gabriel Pires de Campos Sormani
Juiz Assessor da Corregedoria
DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto, imprimo-lhe caráter
normativo e determino que se publique por três dias alternados. Comunique-se a 1ª Vara de Registros da Capital e o autor da
consulta. São Paulo, 03 de março de 2015. (a) HAMILTON ELLIOT AKEL, Corregedor Geral da Justiça.

COMUNICADO CG Nº 275/2015
A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, alerta os JUÍZOS RESPONSÁVEIS, em reiteração ao já anteriormente
determinado e divulgado, quanto ao cumprimento do PROJETO PATERNIDADE RESPONSÁVEL, que deve ser apresentado até
31 de março próximo, o RELATÓRIO previsto no item VII do PARECER NORMATIVO datado de 15/09/2008, aprovado por r.
decisão de 16/09/2008 e disponibilizado no DJE de 18, 19 e 23/09/2008, 23, 25, 30/09, 06, 08, 13, 15 e 19/10/2009.

SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

ANEXO IV
COMUNICADO SPI Nº 16/2015
(Processo CPA nº 2015/030419)

A Secretaria da Primeira Instância, por ordem da Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Senhores Magistrados,
Oficiais de Justiça, Dirigentes e Servidores das Seções Administrativas de Distribuição de Mandados e das Unidades Judiciais
da Primeira Instância, informatizadas com o Sistema SAJ/PG5, que a partir de 17/03/2015, estará disponível nova funcionalidade
na distribuição de mandados, observadas as orientações que seguem:
Nos processos digitais o sistema emite um mandado por pessoa do processo, independentemente do endereço pertencer à
mesma Zona. Os Cartórios deverão encaminhar esses mandados agrupados fisicamente às SADMS, sendo vedada a quebra de
vínculo para inclusão de pessoas, até que o sistema efetue o agrupamento automaticamente na emissão do mandado.
Os mandados emitidos nos processos digitais com endereços da mesma zona e no mesmo processo, embora emitido um
mandado por pessoa, serão distribuídos automaticamente ao mesmo Oficial de Justiça, até o recebimento do primeiro mandado,
substituindo o atual procedimento manual de “direcionamento”;
O sistema apresentará mensagem informativa noticiando a distribuição para o mesmo Oficial de Justiça, conforme segue:

Os mandados emitidos nos processos físicos permanecerão com agrupamento automático efetuado pelo sistema.

Dúvidas: spi.operacional@tjsp.jus.br
(16, 18 e 20/03/2015)

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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COMUNICADO CG Nº 667/2019
PROCESSO Nº 2019/63192 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Órgão
supramencionado, noticiando a comunicação de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Títulos e
Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Joinville/SC, acerca da inutilização do papel de segurança para ato de
aposição de apostilamento nº A3953310, A3957004, A3953404, A3953372, A3957238, A3956555, A3957142, A3957127,
A3954509, A3956689, A3956732, A3956743, A3956619, A3956037, A3956684, A3956678, A3956646, A3956641, A3956567,
A3957221, A3937241, A3956523, A3957244, A3956524, A3956527, A3956522, A3956521, A3956520, A3957182, A3957226,
A3957228, A3957529, A3957227, A3957186, A3957173, A3957158, A3957150, A3957149, A3957145, A3957115, A3957116,
A3957009, A3953482, A3953464, A3954704, A3953254, A3955837, A3955773, A3956879, A3956953, A3956896, A3956898,
A3956802, A3956806, A3956241, A3956961, A3956934, A3956897, A3955893, A3956894, A3956877, A3956876, A3956874,
A3956788, A3956784, A3956757, A3956753, A3956249, A3956229, A3956136, A3956125, A3955877, A3955884, A3955804,
A3953273, A3953272, A3953278, A3956193, A3956208, A3956209, A3956124, A3956143, A3956086, A3956033, A3954643,
A3953441, A3953393, A3953366, A3953365, A3953347, A3955419, A3954672, A3953322, A3953289, A3953317, A3954744,
A3954743, A3953284, A3953283.
COMUNICADO CG Nº 668/2019
PROCESSO Nº 2019/63172 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Órgão
supramencionado, noticiando a comunicação do Registro Civil com Atribuições Notariais de Tiradentes da Comarca de São João
Del Rei/MG, acerca da inutilização dos papéis de segurança para ato de aposição de apostilamento nºA2018781, A2018784,
A2018790.
COMUNICADO CG Nº 669/2019
PROCESSO Nº 2019/63067 - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA, para conhecimento geral, o recebimento de informações do Órgão
supramencionado, noticiando a comunicação 2º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Chapecó/SC, acerca da
inutilização do papel de segurança para ato de aposição de apostilamento nº A3950696.
Secretaria da Primeira Instância

ANEXO VI
COMUNICADO CG Nº 1469/2018
(Processo nº 2018/8818 - SPI)

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA COMUNICA aos senhores Magistrados, Dirigentes, Servidores e Chefes das
Seções Administrativas de Distribuição de Mandados e das demais Unidades Judiciais que, em razão do contido no § 1º
do artigo 105 e artigo 1.076 e parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, fica proibido o
fracionamento dos mandados, sendo obrigatória a expedição de apenas um mandado para cada destinatário da ordem a ser
cumprida, independentemente da quantidade de endereços a serem diligenciados, ainda que se trate de justiça gratuita.
Republicado por conter alteração: Inclusão das Unidades Judiciais em âmbito geral.

(5, 7 e 11/06/2019)

Subseção III: Julgamentos Administrativos do Órgão Especial

SEMA 1.2
SEMA 1.1.3
PAUTA PARA A SESSÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE 05/06/2019, 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.
Em Aditamento
Nº 76.021/2019 (processo digital) – INDICAÇÃO para provimento de 01 (um) cargo de Desembargador – Carreira,
decorrente da aposentadoria do Desembargador ANTONIO JOSÉ SILVEIRA PAULILO.
Nº 52/1999 (processo digital) – OFÍCIO do Desembargador CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo, solicitando adoção das providências necessárias à indicação para o cargo de Juiz Efetivo –
Classe Juiz de Direito daquele Tribunal, em virtude da renúncia da Doutora CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, Juíza de
Direito Substituta em Segundo Grau, a partir de 05/06/2019.
Nº 440/1989 – EXPEDIENTE referente à retificação da Resolução nº 817/2019, aprovada pelo C. Órgão Especial em
29/05/2019, mediante a substituição da 4ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional XVI - Capela do Socorro, pela 3ª
Vara da Família e das Sucessões do referido Foro.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ANEXO VII

Justiça Gratuita - Dúvida quanto ao margeamento de atos – endereços não
contíguos
PINDAMONHANGABA - DISTRIBUICAO DE MANDADOS <pindasadm@tjsp.jus.br>
Qui, 07/10/2021 18:01
Para: DICOGE 2.1.1 <diligenciasgratuitas@tjsp.jus.br>
Cc: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES <femgoncalves@tjsp.jus.br>
4 anexos (3 MB)
Parecer ref. proc. 25719 -.pdf; Parecer 87175-21 - Agrupamento automático pelo sistema.pdf; Parecer nº 82179-2021 e Prov.
42-21 - margeamento em endereços de mesma zona e não contíguos.pdf; AOJESP - Alterações Prov CG 42.pdf;

Excelentíssimo Corregedor,

Por ordem do Juiz Corregedor desta Central de Mandados, encaminho abaixo dúvida suscitada nesta
unidade quanto ao margeamento de atos nos mandados gratuitos que são agrupados
automaticamente pelo sistema SAJ, porém agrupados unicamente por pertencerem à mesma zona e
processo, excluídos, portanto, das hipóteses de agrupamento previstas do artigo 1.007 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.
Até então, os oficiais de justiça vinculados a esta Central de Mandados têm feito o margeamento
único nos mandados gratuitos, agrupados automaticamente pelo sistema por serem do mesmo
processo e zona, ainda que os endereços não sejam contíguos, baseado na interpretação da decisão
proferida aos 24/04/2016 no expediente do Processo 2015/25719.
Ocorre que, de acordo com a decisão proferida no Expediente 2021/00087175 da Corregedoria Geral
de Justiça em 17/08/2021, referente a agrupamento e margeamento de atos, nos mandados agrupados
pelo sistema, pela razão citada acima, entende-se que, caso eles não se amoldem às situações de
agrupamento/ato único previstas nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, caberá
margeamento autônomo para cada qual, conforme trechos destacados abaixo:
“...se forem expedidos vários mandados, ainda que provenientes do mesmo processo, que seria a
regra geral (art. 1063), um para cada pessoa a ser intimada em locais não vizinhos (com possível
regulamentação pela Corregedoria Permanente do que é vizinho), cada mandado dará ensejo a um
margeamento autônomo.”
“Mais de um mandado para cumprimento em endereços que não são vizinhos, fora das hipóteses
normativas de agrupamento, darão direito a ressarcimentos autônomos ainda que distribuídos
conjuntamente pelo sistema para o mesmo oficial de justiça.”
“Em suma, importa a norma, e não o sistema, que eventualmente pode não dar exato cumprimento
àquela por dificuldades técnicas variadas.”
Outrossim, dispõe o Provimento CG nº 42/2021, disponibilizado no D.J.E. em 03/09/2021, sobre as
alterações dos artigos 1.063 e 1.007 das N.S.C.G.J., e, ainda, a Associação dos Oficiais de Justiça do
Estado de São Paulo publicou um texto, a respeito dessas alterações, reforçando esse novo
entendimento.

https://outlook.office.com/mail/pindasadm@tjsp.jus.br/sentitems/id/AAQkAGY1ZTA0ZWVlLWE5OWYtNDI3Mi1hOGU4LTAzNWYxMDE2Y2EwNQ…
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Assim, para que esta Central não incorra em erro quanto à fiscalização e margeamento de atos,
consulto a Vossa Excelência se deve-se considerar cota autônoma para mandados de justiça gratuita
expedidos no mesmo processo e que pertençam à mesma zona, ainda que o sistema os tenha agrupado
automaticamente, caso os endereços não sejam contíguos.

(Seguem anexos os documentos mencionados no corpo do texto)

Respeitosamente,

JULIANA MARA DE VASCONCELLOS
Chefe de Seção Judiciário da
Seção Administrativa de Distribuição de Mandados
Pindamonhangaba

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Secretaria Administrativa de Distribuição de Mandados da Comarca de Pindamonhangaba
Rua Alcides Ramos Nogueira, 780 - N. Sra. Perpétuo Socorro - Pindamonhangaba/SP - CEP: 12421-681
Tel: (12) 3643-2784 - Ramal 2105

https://outlook.office.com/mail/pindasadm@tjsp.jus.br/sentitems/id/AAQkAGY1ZTA0ZWVlLWE5OWYtNDI3Mi1hOGU4LTAzNWYxMDE2Y2EwNQ…
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ANEXO VIII
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por CESAR AUGUSTO FERNANDES (09/11/21).
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/atendimento/abrirConferenciaDocOriginal.do e informe o processo 2021/00082179 e o código ZO191MY4.

Processo nº 2021/00082179
Vistos.
As recentes alterações normativas afetam a presente consulta,
que se baseava nas regras anteriores.
Nas regras atuais, para mandados gratuitos, objeto da consulta,
são separados em vários mandados quando não lindeiros ou contíguos, com
margeamento autônomo; se mais de um ato para uma ou mais pessoas
encontradas no mesmo local ou vizinho, um margeamento apenas, mas com
possibilidade de mais de um se entre um ato e outro houver a necessidade de
espera de prazo estipulado legal ou judicialmente, na atual redação do art.
1.025, § 2º, NSCGJ.
Nestes termos, responda-se.
Via desta decisão assinada digitalmente vale como ofício.
Encaminhe-se por mensagem eletrônica.
A seguir, arquivem-se.
São Paulo, terça-feira, 9 de novembro de 2021.
CÉSAR AUGUSTO FERNANDES,
Juiz Assessor da Corregedoria.
(Assinado digitalmente)
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