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rosas as que se remetem para fora do Estado, na cobrança de sua 
dívida ativa. 

Em relação aos Oficiais de Justiça lotados nas Vàras Privativas 
da Fazenda Estadual, já obteve esta sejam os mandados de seu 
interesse cumpridos sem prévio depósito, sendo as despesas de 
condução pagas mediante folha mensal, no mês subseqüente. 

Entendo que tal sistema pode, e deve ser adotado no .tocante 
aos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis e Distritais, sem prejuízo 
algum para eles, é assegurado o pagamento pela mesma forma vigente 
para seus colegas das Varas da Fazenda do Estado, conforme pro
posta feita na representação em exame. 

Aliás, oportunamente ouvidas, manifestaram-se as entidades de 
classe dos srs. Oficiais de Justiça favoravelmente a providênciá ora 
determinada. 

Determino, pois, se expeça Portaria, em que estabelecida a 
obrigação de cumprimento, pelos srs. Oficiais de Justiça das Varas 
Cíveis e Distritais, das cartas precatórias de interesse da Fazenda 
Pública de outros Estados, independente de prévio pagamento das 
despesas de condução. 

São Paulo, 11 de abril de 1980. 

(a) Des. Adriano Marrey, Corregedoria Geral da Justiça". 

D.O.J. de 23-4-80 

PORTARIA N.O 53/80 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça, 
CONSIDERANDO a dificuldade de cumprimento de cartas 

precatórias de interesse da Fazenda Pública de outros Estados, em 
face da exigência de depósito prévio para pagamento de despesas 
com condução de Oficiais de Justiça. 

CONSIDERANDO mais a solicitação feita pela Procuradoria 
Fiscal do Estado de São Paulo, no sentido da remoção dessa dificul
dade, mediante a proposta de pagamento posterior, pela própria 
Fazenda do Estado, das despesas de condução daqueles Oficiais de 
Justiça, tal como procede em relação aos que se acham lotados nas 
Varas da Fazenda do Estado, 

Determina, 

Aos srs. Oficiais de Justiça das Varas Cíveis e das Varas Distri
tais de São Paulo, cumpram, independentemente de prévio dep6sito 
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das despesas com condução, os mandados que forem expedidos em 
razão das mencionadas precatórias, respondendo a Fazenda do 
Estado pelo seu pagamento, mediante a apresentação pelos srs. 
Oficiais de Justiça, de folha mensal de condução. 

Cumpra-se. Registre-se, e publique-se. 

São Paulo, 11 de abril de 1980. 

(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. ,de 23-4-80 

Prot. eG. 0.0 13.511/80 - Taquaritinga - lnt.: Juízo de Direito. 

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
foi proferido o despacho abaixo transcrito: 

"Não compete a esta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 
nenhuma determinação, no que tange à inutilização do arquivo dos 
Cartórios, consistentes em cópias de ofícios expedidos ou outros papéis 
arquivados. 

Os argumentos expedidos pelo sr. Serventuário do 1.0 Cartório 
de Notas e Ofício de Justiça da Comarca de Taquaritinga, são rigoro
samente exatos. Cabe, todavia, ao M. Juízo Corregedor Permanente 
a autorização a fim de que sejam inutilizados. 

A Portaria n.o 22/80, desta Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça, na parte em que se refere às cópias de ofícios, de requisições 
ou de precatórias, a serem colocadas em pastas, ou em apenso aos 
processos, podendo ser inutilizadas, com o trânsito em julgado da 
sentença, contém recomendação, cuja aplicação ficou na dependência 
do prudente arbítrio de cada magistrado Corregedor Permanente, 
quanto à oportunidade e às demais cautelas indispensáveis (v.g., a 
verificação de que a sentença, nos feitos em que extraídas as cópias, 
haja transitado em julgado, etc.). Aliás, qualquer determinação nesse 
sentido, além de útil, não estaria a "atropelar normas ditadas por 
esta Egrégia Corregedoria Geral", como terá se afigurado no ofício 
aqui recebido. Ao contrário, com elas coincidiria, no propósito de 
eliminar papéis tornados inúteis. 

Quanto às sugestões do sr. Serventuário do 2.° Cartório de 
Notas e Ofício de Justiça da mesma comarca de Taquaritinga, refe
rente à inutilização de diversos tipos de processos (v.g., autos de 
retificação de assento civil, arquivados há mais de cinco anos; de 
suprimento de idade para casamento e de executivos fiscais, arquivados 
a igual espaço de tempo), necessário é observar-se a inexistência de 
qualquer manifestação desta Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 
a seu respeito. E não seria possível ditá-la, pois, foi suprimida, por 
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