
vista o protocolado n .o 9 .787/76, em que figura como interessado o 
Ivrtvr. Juiz de Direito da Vara de Menores da Capital, solucionando a 
questão suscitada, e visando ao ordenamento do serviço. 

Determina: 

1 . Os Oficiais de Registros Públicos não podem deixar de 
receber mandado judicial que lhes seja apresentado, para a prática 
de ato de ofício. 

2. Quando a apresentação se fizer por portador, deverão 
anotar o.s elementos de identidade deste, para qu~llquer evenlualidade. 

3. Havendo dúvida de autenticidade do mandado, de legiti-
midade da ordem nele contida, da sua exequibjJidadc, Oli qualquer 
outra, deverão proceder Da forma prevista na Lei n.o 6.015 / 73, 
artigos 198 e 293, sendo a dúvida, que acabe suscitada, encaminhada 
ao Corregedor Permanente do Cartório, para decjsão. 

4. O mesmo processo de dúvida deve ser usado nos casos em 
que a requisição do ato de ofício parta do próprio interessado, sem 
interferência da ordem judicial: o Serventuário indicará por escrito o 
obstáculo com que .se defronte e, a requerimento da parte) encami
nhará a dúvida ao julgamento do Corregedor Permanente, não admi
tindo discussões, alterações, recados ou recusas verbais, como sistema 
de serviço. 

Publique-se para conhecimento e observância. 

São Paulo, 26 de outubro de 1976. 

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

27-10-76 

PROVIMENTO N.o 14/76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da J us
tiça do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 32 do Decreto-lei n.o 203, de 25 de março de 
1970, e pelas notas 4. a e 6 .à da Tabela 7 do Decreto 0.° 5.857, de 
11 de março de J 975, 

Consjderando o que fkou decidido no Processo 0 .° CG -
3] .723/69, 3.° Volume. 

Resoh'c: 

Artigo 1. 0 - Fixar a seguinte tabehl de despesas com condução 
dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e 
Sucessões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho) de Re
gistros Públicos e de Menores: 
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a) para o grimeiro perímetro, correspondente ao raio de 8 
quilômetros, contados do marco zero da cidade (Pça. da Sé) -
Cr$ 7,50. 

b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de dis
tância superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(Pça. da Sé) - Cr$ 15,00. 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a 
importância de Cr$ 7,50 por diligência, independentemente das dis
tâncias efetivamente percorridas. 

Artigo 2.° - Os valores refeddos no artigo anterior serão 
adiantados pelos interessados na efetivação das diligências, direta
mente aos OfíciaJs de Justiçé1, em dinheiro trocado, no montante 
exato do devido, mediante recibo. 

§ 1.° - 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 gratuüa e nos processos referidos no artigo 
3.° (terceiro), o.s Oriciais de Ju'stiça não estão obrigados a assinar 
carga dos mandatos sem o prévio pagamento, pelos interessados, das 
despesas de condução. 

§ 3. 0 - Cumprida a diligência, os Oficiais de ] ustiça cotarão, 
em item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocor
rido o adiantamento, se tor o caso; se cobradas em excesso, as im
portâncias recebidas a esse ("{tulo serão glosadas, ficando o Oficia] 
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 locais vizinhos, usada apenas uma condução, o Oficial de 
Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. Quando necessária 
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 nâo serão devidos quando o pró
prio interessado na diligência fornecer a condução necessária. 

Artigo 3.0 - Nas diligências realizadas em processos-crime de 
réus pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Pú
blico nos seus atos de ofício, e nas realizadas em feitos relaUvos a 
menores infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão 
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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.° e respeitada a respectiva dotação orça
mentária. 

Artigo 4.° - Para os fins do artigo anterior, considere-se pobre: 

I - o que for assim declarado pela Autoridade presidente do 
Inquérito Policial, mediante atestado constante do relatório d~ que 
trata o artigo 10, § 1.0, do Código de Processo Penal; 

11 - o que for assim declarado pela Autoridade Policia] da 
circunscrição em que residir o interessado; 

lU - o que for assim declarado pelo Diretor do Estabeleci
mento 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 J udi
ciária ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel. 

§ 1. 0 - As diligências realizadas anteriormente à declaração da 
pobreza somente serão reembolsáveís depois dessa mesma doecla
ração. 

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

Artigo 5.° - Não são reemboLsáveis, à conta da verba orça
mentária própria do Tribunal de Justiça, as diligências determinadas 
de ofício pelo Juízo, requeridas pelo Ministério Público ou peta 
Defesa, em se tratando de processo-crime de réu não pobre. 

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

Artigo 7.° - Para os fios dos reembolsos de que trata o artigo 
4.°, os Escrivães, após verificarem e conferirem os dados constantes 
dos mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça, certificarão a vera
cidade dos elementos insertos nos aludidos mapas, especialmente no 
que ~espeitam à pobreza dos interessados. 

Artigo 8.° - Na Capital, à vista da certidão mencionada no 
artigo anterior, os Juízos Corregedores Permanentes aporão seus 
"vistos" e encaminharão os mapas ao Departamento Técnico de Con
tabilidade da Secretaria do Tribunal de Justiça (D. E. C. O.), até o 
10.0 dia útil do mês seguinte ao vencido, salvo motivo devidamente 
justificado quanto ao eventual atraso. 
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§ único - Se forem constatadas irregularidades a propósito dos 
elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas comuni
cadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas cabíveis, a 
fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem pre
juízo da suspensão do pagamento correspondente, a critério daquele 
órgão. 

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

Artigo 10 - Os Juízes 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. o 203/70, remeterão cópias das mesmas à Corregedoria Geral da 
Justiça, para os devidos fins. 

Artigo 11 - N a.s demais Comarcas do Estado, os Juízos Corre
gedores Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante 
a apresentação dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no 
artigo 7,0, e prestarão as contas na forma da ordem de serviço n,o 
1-69, da E. Presidência do Tribunal de Justiça. 

Artigo 12 - Este Provünento entrará em vigor no dia 1.0 de 
janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se, Cumpra-se, 

São Paulo, 30 de dezembro de 1976, 

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

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N,o 5/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e, 

Considerando que a movimentação de presos, para atendimento 
de atos processuais em Comarcas diversas daquelas em que se 
encontram recolhidos, ocasiona, não raro, atrasos na instrução, com 
graves repercussões na marcha dos processos; 

Considerando, ainda, que a remoção de presos, pelas cautelas 
que demanda, reclama providências onerosas aos cofres públicos, 
com dispêndio de combustível, além de diárias c alimentação da 
escolta; 
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