
INSTRUÇÃO DE TRABALHO 

IT SJ0019 

Objetivo: Instituir modelo de carta postal. 

Área de Aplicação: Serviços de Processamento 

Responsabilidade: Escrevente Técnico Judiciário 

 

 

Referência: 

Carta Intimatória nº « nº » / « ano »  

« tipo de recurso e nº de 2ª instância » 

« tipo de ação e nº de 1ª instância » 

Partes: « requerente »  

            « requerido » 

  

Ilmo(a). Senhor(a) 

  

                     « TEXTO » (Sugestões anexas) 

  

 São Paulo, « dia » de « mês » de « ano ». 

  

______________________________ 

Supervisor(a) de Serviço 

  

 

Ilmo(a). Senhor(a) Dr(a). 

« destinatário » 

« endereço » 

« cep » - « cidade » - SP  
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SUGESTÕES DE TEXTOS 

 

1) Intimação do agravado:  

                     Nos termos do artigo 1.019, II do NCPC e tendo em vista o r. despacho do 

Exmo. Senhor Desembargador Relator do Tribunal de Justiça, fica Vossa Senhoria 

intimado(a) a responder no prazo de 15 (quinze) dias aos termos do agravo e, querendo, 

juntar peças, se entender conveniente. 

                    Cientifico-o(a), outrossim de que os referidos autos tramitam pelo Serviço 

de Processamento do « grupo » Grupo de Câmaras de Direito « Seção de Direito », da 

Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sito « endereço » « andar » « 

sala ». 

 

 

 

2)      Intimação dirigida ao Defensor Público ou quem exerça cargo equivalente:  

                    Nos termos do § 5º do artigo 5º da Lei nº 1.060 de 05 de fevereiro de 1950, 

fica Vossa Senhoria intimado(a) do item abaixo assinalado, ficando ciente de que os 

autos se encontram no endereço supra mencionado. 

              ( x )   Acórdão 

              (    )   Vista para 

                                                               Anexo: (    )   Despacho de fls. ____ 

 

 

 

 

3)      Intimação dirigida ao Procurador Federal:  

                    Nos termos do artigo 17 da Lei nº 10.910 de 15 de julho de 2004, fica 

Vossa Senhoria intimado(a) do item abaixo assinalado, ficando ciente de que os autos se 

encontram no endereço supra mencionado. 

 ( x )   Acórdão 

              (    )   Vista para 

                                                               Anexo: (    )   Despacho de fls. ____ 
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4)      Citação Postal:  

                     Nos termos do artigo 247do Código de Processo Civil e tendo em vista o r. 

despacho do(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Relator(a) « nome » , fica Vossa 

Senhoria CITADO(A) a responder aos termos da ação supra no prazo de « prazo » dias, 

com a advertência de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor, se o litígio versar sobre direitos disponíveis, consoante 

dispõe o artigo 970 do Código de Processo Civil, tudo de conformidade com as cópias 

das peças a seguir. 

                    Cientifico-o(a), outrossim, que a ação se processa pelo Serviço de 

Processamento do « grupo » Grupo de Câmaras de Direito « Seção de Direito » da 

Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sito « endereço » « andar » « 

sala ». 

 

5)      Para Procuradoria de Assistência Judiciária:  

                    Nos termos da Lei nº 1.060/50, art. 5º, § 5º, acrescida pela Lei nº 7.871/89 

fica Vossa Senhoria INTIMADO(A) da Sessão Ordinária do(a) Egrégio(a) « Câmara 

ou Grupo de Câmaras »da Seção de « Direito Privado ou  Direito Público » deste 

Tribunal, com endereço no « endereço », para julgamento do processo acima 

mencionado a realizar-se no dia « dia » de « mês » de « ano », « dia da semana », às « 

hora:minuto » horas, no « andar »º andar, sala « nº », ficando ciente de que referido 

processo encontra-se no endereço supramencionado e que caso permaneça como sobra 

ou adiado, por qualquer motivo, será incluído na pauta da sessão subseqüente. 

(utilizado para julgamento 

 


