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CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
 

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

PROVIMENTO N° 399/2022 
  

Altera e acresce dispositivos do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça nº 
355, de 18 de abril de 2018, o qual “institui o Código de Normas da Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais - CGJ, que regulamenta os 
procedimentos e complementa os atos legislativos e normativos referentes aos 
serviços judiciários da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais”. 

  
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
I e XIV do art. 32 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 355, de 18 de abril de 2018, que "institui o Código de Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais - CGJ, que regulamenta os procedimentos e complementa os atos legislativos e normativos 
referentes aos serviços judiciários da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais"; 
  
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º do Código de Processo Civil, "todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"; 
  
CONSIDERANDO que a juntada dos mandados judiciais aos autos eletrônicos pelos próprios oficiais de justiça responsáveis 
pelo cumprimento da diligência potencializará, indubitavelmente, os princípios da economicidade e celeridade processual; 
  
CONSIDERANDO o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 das Nações Unidas, que visa “promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”; 
  
CONSIDERANDO a decisão exarada pelo Comitê de Assessoramento e Deliberação da Corregedoria, na reunião virtual 
realizada no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2022; 
  
CONSIDERANDO o que ficou consignado nos processos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0070942-
86.2021.8.13.0713 e nº 0180862-94.8.13.0000, 
  
PROVÊ: 
  
Art. 1º O caput do art. 277 do Provimento nº 355, de 18 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Art. 277. Caberá ao servidor responsável pela juntada do mandado ao processo ou que tiver ciência de sua juntada pelo oficial 
de justiça, a leitura da certidão e dos atos lavrados tanto pelo oficial de justiça, quanto pelo comissário da infância e da 
juventude, a fim de evitar erros e prejuízos.”. 
  
Art. 2º O art. 258 do Provimento nº 355, de 2018, passa a vigorar acrescido do § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único 
como § 1º, com as seguintes redações: 
  
“Art. 258. [...] 
  
§ 1º Na impossibilidade do cumprimento da exigência prevista no inciso VII do caput deste artigo, após alertar sob as medidas 
criminais cabíveis, competirá ao oficial de justiça certificar a não apresentação do documento de identidade dos envolvidos, 
identificando-os pelos meios possíveis, inclusive pelas características físicas. 
  
§ 2º No processo judicial eletrônico, após o cumprimento da diligência, o oficial de justiça providenciará a digitalização do 
mandando judicial expedido em meio físico, juntando-o aos autos digitais, com posterior remessa do documento à secretaria da 
unidade judiciária, para os fins do disposto nos §§ 1º a 3º do art. 314 deste Provimento.”. 
  
Art. 3º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2022. 
 
(a) Desembargador AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO 
Corregedor-Geral de Justiça 
 
 
 




