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Daí porque, conhecendo do recurso com base no art. 246 do 
Código Judiciário, dou-lhe provimento, em parte, para cassar a 
decisão da digna Corregedoria Permanente, deixando aos interessados 
a oportunidade e se orientarem por si mesmos. 

São Paulo, 03 e setembro de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças - Corregedor Geral da Justiça". 

PROVIMENTO N.o 9-76 

Regulamenta a cobrança das despesas de intimação pelos 
Cartórios de Protesto e Cartórios de Títulos e Documentos 
da Capital. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da J us
tiça, no uso de suas atribuições: 

Considerando a necessidade de regulamentar a cobrança das 
intimações postais e pessoais pelos Cartórios de Protestos e pelos 
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Capital. 

Determina: 

Artigo 1.° - Nas intimações por via postal, os Cartórios de 
Protestos e os do Registro de Títulos e Documentos cobrarão da 
parte a reposição da quantia efetivamente dispendida com a EM~ 
BRA TEL, consoante o contrato de tarifa com esta mantido, ou, não 
havendo contrato, conforme as tarifas em vigor. 

Artigo 2.° - Nas intimações pessoais, a condução será cobrada 
em importância igual às tarifas vigorantes para passagens de ida e 
volta em transporte coletivo, da sede do Cartório ao local da intimação. 

Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 19 de julho de 1976. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 

0.0. 21-07-76 

Proc. Recurso CG. n. 53-76 - Santos - Interessado: Colégio 
Notarial do Brasil - Subseção de Santos. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excclentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 
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D.O. 21 da julho da 1976 :fls. B 
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PROVltlENTO NQ 9/7.6 

Corregedoria Geral da Justiç 
SEÇAO x..XlII 

EXPED~TE 

DEGE-l 

I'T;J\;n1:!ilfo n.o 9-75 

nC;:1.!lamcnU a ~~:anJ;a ibs dC;!,pt."S3S de 
Intir.lal.-3o p'.'!os ('artórics Ci:! l'rot"'"!.o c Car· 
lórios ce Tít:.:.!ús e Do:-u..'1:lcnlt'3 d:l CapibL! 

O Desembarpdor .''>cãeio Rebouças, CO.r~11 
l1.'j;cdor Geral da Justi\'a. no uso de .s1JM 
i!tribuirÕ"...s: 

Comid~rnndo li. necc-'\Siê.ade de re.:ul3.
menl~lr a cab:",.mça das int..t:n:l~Ô"...s po:st:ús e 
!l("ssoois pelos C:lrtórias Cf.' l'7ou:!:tos e pe
los Ca..wrlos de R~·;;;!.s~ro de Titulos e D:r 
cumcntcs (\3. C:!p:t,L 

Dí'~ernllna 

Arti:,o 1.0 - N:..s inllm:!ç(>:.'s .,0: lia. pos 
tal, os C:l!"16!'"ics de PrC':!:~,o;; e (;.;; (:1) r:.~ 

eis;;;o de Timl{1i'\ e Do::tL"11e.:1I.o:; co::'!"::rJio (! 
parte a U;X;~IÇ;'O da çl:2.ntia cre:Í\':l;::~eal 

dl!'.~nd!da c!::n a E.\fBê:/\TEL. c:rL."c:mte 
cún!rajt) de larifa. com ('sta m:lIltido, ou, !lã 
h:l\enão ('ontratc\, ç~.nformc as t!i.rifas em 
\-P:!"Of.. 

- Arlizo 2,0 - Nas ir.Ü1T.;;~'êocs lX'!-S03!s. 3
ccnóa,i1o !'eni. (cbracla em ímpor~2ncía í"'1lal 
í.s tarifas \"i~(lrallte5 paTa pa!'i.<:a;;cns de ida

'- f.' \01la ('n1 transpo:te C'Jleli\,l). da sede do 
Carlõ:-io no local da in!lmarão. 

'J\Tligo 30 E.~;e P'O',"linl:'nlO entra em 
\"ira:- !la clata de sua pl,olícaç:;o. rcvo;;ad:..s 
as d15j):~lÇ{~~ enl runtnt:-io. 

São 1"'3::!0. 1!1 de j:llh:l õe 1976. 
l:ll Arú:iJ Rf'bcu{-ns -- C<,rH'i:(,c:Jf Ge

raI da Jmliça , 
D!;GE-3 • 
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