
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 17.270 - Capital - 1.º Depositário Público Judicial da Comarca da Capital - Despacho  

 

Manifesto-me de inteiro acordo com o pronunciamento último. Seja publicado para 
conhecimento dos interessados. Quanto à sugestão contida no item 7.º oportunamente se 
externará esta Corregedoria Geral da Justiça. 

 

- São Paulo, 27 de outubro de 1959. (a) - Cantidiano Garcia de Almeida. Pronunciamento a que 
se refere ao despacho supra - Subsecretária Contabilidade 2.ª Seção - Processo n.º G - 7815-CG 
- 17.270 - Informação n.º 816-59 - Interessado - Paulo Novaes de Barros 1.º Depositário 
Público Judicial - Assunto - Consulta sobre interpretação a ser dada ao Provimento n.º 1-54, 
baixado pela Corregedoria Geral da Justiça. 1. 

 

- Por determinação do Senhor Secretário foi o presente encaminhado a esta Subsecretaria - 
Contabilidade a fim de se manifestar quanto aos pagamentos, em dinheiro, efetuados pelo 1.º 
Depositário Público, bem como sobre a necessidade de serem selados os recibos relativos a 
custas a que faz jus a escrivã do 1.º Ofício da Vara dos Feitos da Fazenda Nacional, tendo-se 
em vista a representação do MM. Juiz de Direito daquela Vara, constante de fls. 5 a 7 do 
presente e o constante do apenso, 2 - Encaminhado o assunto a esta Seção e a nós distribuído, 
passamos a informar: 3. 

 

- Com referência aos pagamentos efetuados, em dinheiro pelo 1.º Depositário Público, parece-
nos que o Provimento n.º 1-54 baixado pela Corregedoria Geral da Justiça não obriga 
taxativamente, sejam os pagamentos efetuados através de cheques à Caixa Econômica 
Estadual. Esse entendimento resulta do disposto nas letras " f " e " g " do referido Provimento 
cujo teor é o seguinte: Letra "f" - Cumprido o "mandado" ou "ofício" o Depositário arquivará a 
1.ª via e comunicará em 48 horas ao juiz do feito o seu cumprimento fazendo constar da 
comunicação a quantia paga, o nome de quem recebeu e o número do cheque, se assim se fez 
o pagamento, O grifo é nosso. Letra "g" - Poderá o Depositário fazer o pagamento por meio de 
cheques nominais contra a Caixa Econômica do Estado de São Paulo em favor de quem seja 
indicado no mandado ou ofício como beneficiária do levantamento, sendo nessa hipótese o 
cheque que visado pela Seção de Depósitos Judiciais da Secretaria do Tribunal de Justiça. (Os 
grifos são nossos). 4. 

 

- Outrossim, nos termos do Provimento n.º XXXIX do Conselho Superior da Magistratura e do 
Decreto n.º 12.502-42, os Depositários deverão recolher à Caixa Econômica Estadual as 
importâncias arrecadadas, até o seguinte dia útil, não podendo reter consigo importância 
superior a Cr$ 20.000,00. 5. 



 

- Nestas condições possuindo o Depositário numerário recebido no dia em que deve efetuar o 
pagamento de determinado mandado, pelo acima exposto, parece-nos que lhe é facultado o 
pagamento em dinheiro. Esse tem sido o entendimento desta Seção ao analisar os balancetes 
que lhe são enviados pelos Depositários, bem como vem sendo orientado o funcionário 
encarregado da fiscalização junto aos mesmos. 6. 

 

- Quanto a incidência do Imposto do Selo nos recibos relativos aos recebimentos de custas, 
parece-nos que estão isentos, à vista do que dispõe a Consolidação das Leis do Imposto do 
Selo atualmente em vigor. Na parte Segunda da Tabela - item 4) - Nota 8.ª Letras "f " e "g", lê-
se o seguinte: Parte Segunda Tabela - "Item 40 -  Recibos 
Comuns.....................................................................................................Notas - 8.ª - Estão 
isentos: Letra "f" - Os recibos de vencimentos ajuda de custo, diárias e quaisquer 
remunerações percebidas pelos funcionários civis e militares; de salários de  extranumerários; 
de proventos de disponibilidade e de aposentadoria; Letra "g" - Os recibos de custas, 
emolumentos, impostos e taxas, passados â margem dos autos judiciais e ,dos instrumentos 
públicos em geral" 7. 

 

- "Data vênia", sugerimos seja obrigatório que todos os pagamentos efetuados pelos 
Depositários Públicos se façam através de cheques nominais, tendo-se em vista a segurança 
que este apresenta não só para os Senhores Depositários bem como para as partes 
beneficiárias. A consideração superior. C-2, em 29 de setembro de 1959. (a) - Jayme Vello 
Mendes. 

 

D. J. 13/11/59. 


