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PROVIMENTO N. 1-67. 

Fixa o numero de casamentos e assentos de nascimentos ou 
óbitos, para os fins do artigo 20 do Regimento de Custas. 

O desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o que 
consta no processo n. GG. 26.322-66, e do uso de suas atribui
ções legais. 

Resolve fixar em dez (10) casamentos e cento e cinquenta 
(150) assentos de nascimento ou óbito, por semestre, para 
efeito de subvenção, o numero a que se refere o artigo 20 da 
Lei n. 4.831, de 28 de agosto de 1958, com a redação dada pelo 
artigo 2.° da Lei n. 9.531, de 6 de outubro de 1966. 

Publique-se e remeta-se cópia à Secretaria da Justiça e 
ao desembargador Presidente do Egrégio Tribunal da Jus
tiça. 

São Paulo, 2 de março de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes. 

PROVIMENTO N.O 2-67 

D. o. J. 8/3/67. 

Dispõe sôbre tabela de condução prevista no artigo 5.° 
do Regimento de Custas. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo artigo 5.° da Lei estadual 
D. 4.831, de 28 de agosto de 1958, e considerando o que ficou 
decidido a folhas 92 do Processo n. GG. 21.677-62 e a folhas 
37 do GG. 27.120-56, 

Resolve fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
dos oficiais de justiça de todas as Varas (cíveis, criminais, da 
família e das sucessões, das Fazendas Públicas, dos registros 
públicos), bem assim dos oficiais de protestos e de registro 
de ítulos e documentos e outros serventuários e auxiliares, 
da Comarca da Capital: 
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a) 
b) 
c) 
d) 

e mais 

para o primeiro perímetro da zona urbana 
para os km restantes da zona urbana .. 
para a zona suburbana ............. . 
para a zona rural ................... . 

NCr$ 0,19 por km que exceder a vinte (20). 

0,23 
0,47 
0,94 
1,50 

Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo tem
po, em locais vizinhos, com o uso apenas de uma condução, 
o oficial fará jus ao reembôlso de uma só verba. 

Publique-se, anote-se e arquive-se. 

São Paulo, 3 de março de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes 
Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N .o 4/67 

D. O. J. 8/3/67. 

o Desembargador Octávio Guilherme Lacôrte, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em exerclclO, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o que ficou 
resolvido no processo CG-n.o 27.930/67 e 

a) considerando que o Decreto-Lei Federal n.o 167, de 
14-2-1967, instituiu a obrigatoriedade da inscrição das células 
de crédito rural, no Cartório do Registro de Imóveis, para 
que tenham validade contra terceiros; 

b) considerando que as diferentes modalidades de cédu
la de crédito rural, enumeradas no art. 9.° do referido Decre
to-Lei e definidas em seus art. 14, 20, 25 e 27, serão inscritas 
em livro próprio, denominado "Registro de Cédulas de Cré
dito Rural", a ser aberto em cada Cartório de Registro de 
Imóveis; 

c) considerando que têm surgido dúvidas a respeito da 
cobrança das custas e emolumentos para os atos de ofício a 
serem praticados, no interêsse do sistema de registro criado; 

d) considerando que as disposições a respeito da cobran
ça e atribuições de custas e emolumentos contidos nos art. 34 
e seguintes do Decreto-Lei n.o 167 somente se aplicam aos 
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