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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 

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;
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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.



Expediente 2021/00087175

i

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

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.
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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;

Excelen�ssimo 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
automa�camente pelo sistema SAJ, porém agrupados unicamente por pertencerem à mesma zona e
processo, excluídos, portanto, das hipóteses de agrupamento previstas do ar�go 1.007 das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral de Jus�ça.  
 
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. 

marsa
Texto digitado
ANEXO V



16/11/2021 15:52 Email – PINDAMONHANGABA - DISTRIBUICAO DE MANDADOS – Outlook

https://outlook.office.com/mail/pindasadm@tjsp.jus.br/sentitems/id/AAQkAGY1ZTA0ZWVlLWE5OWYtNDI3Mi1hOGU4LTAzNWYxMDE2Y2EwNQ… 2/2

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

1

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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