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§ 1" O arquivamento de inquéritos policiais, a requerimento do 
Ministério Público e deferido pelo Juiz, dar-se-á no próprio Oficio de 
Justiça. 

§ 2" Para efeito de estatística, os inquéritos arquivados serão 
considerados como feitos. 

Art. 905. 
VII - REGISTRO DE INQUÉRITOS POLICIAIS, com índice (ex

ceto para a comarca da Capital). 

Este Provimento eliltrará em vigor na data de sua publicação, re· 
vogadas as disposições em contrário. 

Publique·se. Registre·se. Cumpra·se. 

São Paulo, 10 de novembro de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria·Geral 
da Justiça (DEGEl, subscrevi. 

MÁRCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N..14/75 (1) 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor·Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 32 do Decreto·lei n. 203, de 25 de março de 
1970, e pelas notas 4' e 6' da Tabela 7 do Decreto n. 5.857, de 11 de 
março de 1975, 

Considerando o que ficou decidido no Processo n. CG-31.723/69, 3· 
volume, resolve: 

Art. 1" Fixar a seguinte tabela de despesas com condução dos 
Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Familia e Suces
sões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho, de Registros 
Públicos e de Menores: 

a) para o primeiro perimetro, correspondente ao raio de 8 qui· 
lômetros, contados do marco zero da cidade (Pça. da Sé) Cr$ 5,00; 

b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de distân
cias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Pça. da Sé) - Cr$ 10,00; 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a im
portância de Cr$ 5,00 por diligência, independentemente das distâncias 
efetivamente percorridas. 

Art. 2· Os valores referidos no artigo anterior serão adiantados 
pelos interessados na efetivação das diligências, diretamente aos Ofi· 
ciais de Justiça, hipótese em que estes fornecerão recibo das impor· 
tâncias respectivas. 

(1) Modificado pelo Provimento n. 7/76. publicado em seguida. 
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§ 1° Cumprida a diligência. os Oficiais de Justiça cotarão, em 
item apartado, as despesas com condução. assinalando já ter ocorrido 
o adiantamento, se for O caso; se cobradas em excesso. as importâncias 
recebidas a esse titulo serão glosadas, ficando o Oficial obrigado a de
volver a diferença no prazo de 3 (três) dias, sob pena de suspensão. 

§ 2° Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo tempo, 
em locais vizinhos, 'com uso de apenas uma condução, o Oficial de 
Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. 

§ 3° Os valores tabelados não serão devidos quando o próprio in
teressado na diligência fornecer a condução necessária. 

Art. 3° Nas diligências realizadas em processos-crimes de réus 
pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Público nos 
seus atos de oficio, e nas realizadas em feitos relativos a menores in
fratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão reembolsados das 
despesas com condução, as quais correrão à conta de verba própria do 
Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a tabela fixada no, 
artigo 1°. 

Art. 4° Para os fins do artigo anterior, considera-se pobre: 
loque for assim declarado pela Autoridade presidente do In

quérito Policial, mediante atestado constante do relatório de que trata 
o 	artigo 10, § 1', do Código de Processo Penal; 

II o que for assim declarado pela Autoridade Policial da cir
cunscrição em que residir o interessado; 

lU - o que 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 Judiciá
ria 	ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel. 

§ 1° As diligências realizadas anteriormente à declaração da po
breza somente serão reembolsâvels depois dessa mesma declaração. 

§ 2° O disposto no arti~o 4° aplica-se aos processos-crimes de ação 
privada, quando se tratar de querelante considerado pobre, nos ter
mos docaput deste artigo. 

Art. 5° Não são reembolsáveis, à conta da verba orçamentária 
própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas de oficio 
pelo Juizo, 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 pre· 
catórias de réus pobres, devendo os Escrivães dos Juizos deprecantes 
assinalar com realce a pobreza, quando regularmente declarada. 

Art. 7° Para os fins dos reembolsos de que trata o artigo 4°, os 
Escrivães, após verificarem e conferirem os dados constantes dos ma
pas apresen~ados pelos Oficiais de Justiça, certificarão a veracidade 
dos elementos insertos nos aludidos mapas, especialmente no que res
peitam à pobreza dos interessados. 
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Art. 8· Na Capital, à vista da certidAo mencionada no artigo ano 
terior, os Juizos Corregedores Permanentes aporão seus «vistos» e en· 
caminharão os mapas ao Departamento Técnico de Contab1lldade 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. 

Parágrafo único. Se forem constatadas irregularidades a propó. 
sito dos elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas 
comunicadas à Corregedoria·Geral da Justiça para as medidas cabí· 
veis, a fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem 
prejuizo da suspensão do pagamento correspondente, a critério daque· 
le órgão. 

Art. 9· Este Provimento se aplica também, no que couber, aos 
Oficiais de Justiça das demais comarcas do Estado, respeitadas as res· 
pectivas dotações orçamentárias. 

Art. 10. Os Juizes de Direito Diretores dos Foruns, aos quais 
compete baixar portarias sobre as tabelas de despesas com condução 
de OficiaIs de Justiça, segundo o artigo 32 do Decreto·lei n. 203/70, 
remeterão cópias das mesmas à Corregedoria·Geral da Justiça, para os 
devidos fins. 

Art. 11. Nas dem.ais comarcas do Estad.o, os JuIzos Corregedores 
Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante a apre· 
sentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no artigo 
7·, e prestarão as contas na forma da ordem de serviço n. 1/69, da 
Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça. 

Art. 12. Este Provimento entrará em vigor no dia 10 de janeiro 
de 1976, revogadas as disposições em contrário. 

Publique·se. Registre-se. Cumpra·se. 

São Paulo, 4 de dezembro de 1975. 

Eu, Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria·Geral 
da Justiça (DEGE), subscrevi. 

.. MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor·Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 7/76 
Dá nova redação ao artigo 29 do P.a:ovimento n. 14/75 

da Corregedoria-Geral da Justiça 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor·Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições, dá nova redação ao artigo 29 do Provimen· 
to n. 14175 da Corregedoria·Geral da Justiça, que passa a ser a se· 
guinte: 
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