
A atuação do Notário não pode extravasar os limites da lei, que 
nenhuma atribuição lhe conferiu nesse sentido. Sem base em lei quc 
o autorize, expressamente, está impedido de apor o sinete ou a 
chancela de seu ofício público em documentos que, no País, não 
têm curso legal, pois, que isto equivaleria a dar-lhe o fluído vedado. 

Ainda aqui não se omite Pontes de Miranda. Ressalvando os 
efeitos entre os figurantes do documento, ou seja, entre as partes, 
prescreve que esses efeitos subsistem e escapam das vedações legais 
ou das "regras de legalização e reconhecimento de firmas" (Coment. 
CPC, ed. 74, v. III, p. 66). 

6. A sugestão oferecida pelo Ilustre Tabelião da Capital 
carece de expressa autorização legislativa, que a Corregedoria não 
pode dar, porque não detém a competência. Os atos oficiais dos 
Notários brasileiros não podem valer no exterior quando são ilegais 
no Brasil. Seria ilógico admitir que a eficácia reconhecida fora de 
nossas fronteiras não tivesse por pressuposto a integral legitimidade 
do ato público aqui praticado. 

Assim, opino pela manutenção do anterior Provimento, expedido 
no Processo CG. n. O 45.943/76. 

É o meu parecer. 
São Paulo, 9 de novembro de 1977. 
(a) Francisco de Paula SeDa Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar 
Aprovo o parecer. 
São Paulo, 16 de novembro de 1977. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. 17-11-77 

PROVIMENTO N.o 11/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são confe
ridas pelo art. 32 do Decreto-Lei n.o 203, de 25 de março de 1970, 
e pelas notas 4.a e 6. a da Tabela 7 do Decreto n.O 5.857, de 11 de 
março de 1975, 

Considerando o que ficou decidido no Proc. n. O CG-31.723/69, 
3.° Volume, 

Resolve: 
Art. 1.0 - Fixar a seguinte tabela de despesas com condução 

dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e 
Sucessões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho, de 
Registros Públicos e de Menores: 
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a) para o primeiro perímetro, correspondente ao raio de 8 
quilômetros, contados do marco zero da cidade (Praça da Sé) -
Cr$ 10,50; 

b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de dis
tâncias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Praça da Sé) - Cr$ 21,00; 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a 
importância de Cr$ 10,50 por diligência, independentemente das 
distâncias efetivamente percorridas. 

Art. 2.° - Os valores referidos no artigo anterior serão adian
tados pelos interessados na efetivação das diligências, diretamente aos 
Oficiais de Justiça, em dinheiro trocado, no montante exato do 
devido, mediante recibo. 

§ 1.0 - Os interessados poderão, se preferirem, adiantar as 
despesas de condução dos Oficiais de Justiça através de depósito em 
mãos do Escrivão, contra recibo deste, que anotará o pagamento no 
livro de carga de mandados. Neste caso, a carga do mandado, assi
nada sem ressalva, valerá como recibo do Oficial, do pagamento 
da despesa de condução. 

§ 2.° - Salvo em casos de urgência, mediante ordem do 
Juiz, ou nos casos de justiça gratuita e nos processos referidos no 
art. 3.° (terceiro), os Oficiais de Justiça não estão obrigados a 
assinar carga dos mandados sem o prévio pagamento, pelos interes
sados das despesas de condução. 

§ 3.° - Cumprida a diligência os Oficiais de Justiça cotarão, 
em item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocor
rido o adiantamento, se for o caso; se cobradas em excesso, as 
importâncias recebidas a esse título serão glosadas, ficando o Oficial 
obrigado a devolver a diferença no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de suspensão. 

§ 4.° - Quando várias diligências forem efetuadas ao mesmo 
tempo, em loçais vizinhos, usada apenas uma condução, o Oficial 
de Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. Quando necessárias 
mais de uma diligência, ao mesmo local, para cumprimento de um 
mesmo mandado, o Oficial certificará o fato para reembolsar-se, 
ulteriormente, contra recibo. 

§ 5.° - Os valores tabelados não serão devidos quando o 
próprio interessado na diligência fornecer a condução necessária. 

Art. 3.° - Nas diligências realizadas em processos-crime de réus 
pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Público 
nos seus atos de ofício, e nas realizadas em feitos relativos a menores 
infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão reembolsados 
das despesas com condução, as quais correrão à conta de verba 
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própria do Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a tabela 
fixada no art. 1.0 e respeitada a respectiva dotação orçamentária. 

Art. 4.° - Para os fins do artigo anterior, considere-se pobre: 
I - o quc for assim declarado pela Autoridade presidente do 

Inquérito Policial, mediante atestado constante do relatório de que 
trata o art. 10, § 1.°, do Código de Processo Penal; 

U - O que for assim declarado pela Autoridade Policial da 
circunscrição em que residir o interessado; 

UI - o ql,le for assim declarado pelo Diretor do Estabelecimento 
Penal em que o interessado se encontrar preso; 

IV - o que for assim declarado por despacho judicial; 
V - o que for defendido pela Procuradoria de Assistência Judi

ciária ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel. 
§ 1.0 - As diligências realizadas anteriormente à declaração 

da pobreza somente serão reembolsáveis depois dessa mesma decla
ração. 

§ 2.° - O disposto no art. 4.° aplica-se aos processos-crime 
de ação privada, quando se tratar de querelante considerado pobre, 
nos termos do "caput" deste artigo. 

Art. 5.° - Não são reembolsáveis, à conta da verba orçamen
tária própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas de 
ofício pelo Juízo, requeridas pelo Ministério Público ou pela Defesa, 
em se tratando de processo-crime de réu não pobre. 

Art. 6.° - São reembolsáveis as diligências realizadas em cartas 
precatórias de réus pobres, devendo os Escrivães dos Juízos depre
cantes assinalar com realce a pobreza, quando regularmente 
declarada. 

Art. 7.° - Para os fins dos reembolsos de que trata o art. 4.°, 
os Escrivães, após verificarem e conferirem os dados constantes dos 
mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça, certificarão a veracidade 
dos elementos insertos nos aludidos mapas, especialmente no que 
respeitam à pobreza dos interessados. 

Art. 8.° - Na Capital, à vista da certidão mencionada no artigo 
anterior, os Juízos Corregedores Permanentes aporão seus "vistos" 
e encaminharão os mapa~ ao Departamento Técnico de Contabilidade 
da Secretaria do Tribunal de Justiça (DECO), até o 10.° dia útil do 
mês seguinte ao vencido, salvo motivo devidamente justificado quanto 
ao eventual atraso. 

§ único - Se forem constatadas irregularidades a propósito 
dos elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas comu
nicadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas cabíveis, 
a fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem 
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prejuízo da suspensão do pagamento correspondente, a critério 
daquele órgão. 

Art. 9.° - Este provimento se aplica também, no que couber, 
aos Oficiais de Justiça das demais Comarcas do Estado, respeitadas 
as respectivas dotações orçamentárias. 

Art. 10.° - Os Juízes de Direito Diretores dos Foruns, aos 
quais compete baixar portarias sobre as tabelas de despesas com 
condução de Onciais de Justiça, segundo o art. 32 do Decreto-Lei 
11.° 203/70, remeterão cópias das mesmas à Corregedoria Geral da 
Justiça, para os devidos fins. 

Art. 11.° - Nas demais Comarcas do Estado, os Juízes Corre
gedores Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante 
a apresentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no 
artigo 7.°, e prestarão as contas na forma da ordem de serviço n.O 
1/77, da E. Presidência do Tribunal de Justiça. 

Art. 12.° - Este Provimento entrará em vigor no dia 1.0 de 
janeiro de 1978, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 6 de dezembro de 1977. 
Eu, (a.) (Ézio Donati), Diretor do Departamento da Corregedoria 

Geral da Justiça (DEGE), subscrevi; (a.) Des. Acácio Rebouças -
Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O. 8-12-77 

PROVIMENTO N.O 12/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições; 

Considerando que o Decreto-lei Federal n.o 58/37 sUjeita os 
loteamentos de terrenos à aprovação da autoridade sanitária (art. ] .0, 
§ 1.°, redação da Lei n.O 4.778/65); 

Considerando que o Código Nacional da Saúde (Decreto n.o 
49.974-A/61) determina, como medida de saneamento, a audiência 
da autoridade sanitária, para aprovação desses loteamentos (art. 34, 
parágrafo único); 

Considerando que o Estado submete à autoridade sanitária os 
loteamentos de imóveis em geral, nas áreas urbanas e zonas rurais 
(Decreto-lei n.O 211 /70, art. 3.0, "A", n.O XVI); 

Considerando que o saneamento do meio se inclui como provi
dência legal de prevenção de saúde (Lei n. ° 211 /70, art. 2.0; Lei 
n.o 997/76, art. 2.°); 
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