
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N. 154 

 

O desembargador Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, Corregedor Geral da Justiça do Estado 
de São Paulo, no exercício de suas atribuições e para fiel observância da lei federal n. 1.869, de 
27 de maio de 1953, de acordo com o decreto estadual 12.502, de 8 de janeiro de 1942 e com 
os "Provimentos" do Egrégio Conselho Superior da Magistratura n. XXXVII de 26 de Novembro 
de 1953 e XXXIX de 14 de julho de 1954 determina, para melhor inteligência e cumprimento do 
"Provimento" n. 43/53, na parte referente aos depositários Públicos, o cumprimento das 
instruções que seguem. 

Aos depositários públicos incumbe. 

"a" - Recolher a Caixa Econômica do Estado de São Paulo quantias em dinheiro que lhes forem 
entregues em "caderneta de Depósito Judicial" em seu. nome na forma dos arts. 4.º e 5.º, do 
decreto 12.502, de 8 de janeiro de 1942; 

"b" - Escriturar em seus livros os "depósitos" em contas individuais, para cada depositante 
computando em favor de cada um os juros que forem abonados pela Caixa Econômica, em 
proporção sem exceções; deduzidos os emolumentos que lhes couberem na forma do 
Regimento de Custas. 

"c" - De cada depósito ou levantamento a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, expedirá 
vias que encaminhará ao Juiz para ser junta aos autos), ao Depositário e à Diretoria de 
Contabilidade. 

"d" - Os levantamentos serão feitos por "mandado" ou "oficio" expedidos sempre em duas vias 
reconhecida na primeira a firma do Juiz; 

"e" - A primeira via será entregue ao beneficiário ou seu bastante procurador, de cujo 
mandato se fará menção no texto, sendo a segunda, junta mediante aos autos. 

"f" - Cumprido o "mandado" ou "oficio" o Depositário arquivará a 1.ª via e comunicará em 48 
horas ao Juiz do feito o seu cumprimento, fazendo constar da comunicação a quantia paga, o 
nome de quem recebeu e o número do cheque, se assim se fez o pagamento. 

"g" - Poderá o Depositário fazer o pagamento por meio de cheques nominais contra a Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo em favor de quem seja indicado no mandado ou ofício 
como beneficiária do levantamento, sendo nessa hipótese o cheque visado pela seção de 
Depósitos Judiciais da Secretaria do Tribunal de Justiça. 

"h" - Os depositários públicos comunicarão a Caixa Econômica a seção de Depósitos Judiciais 
da Secretaria do Tribunal de Justiça o nome dos escreventes sob sua responsabilidade 
autorizados a subscrever ofícios, mandados e ordens de levantamentos e a emitir cheques, 



cujas firmas constarão de fichas especiais para confronto tanto na Caixa Econômica como na 
Secretaria do Tribunal. 

"i" - Os depositários públicos enviarão semanalmente à Diretoria de Contabilidade do Tribunal 
de Justiça e a Contadoria Central do Estado, em três vias, o balancete demonstrativo das 
entradas e saídas de numerário e do movimento das contas da Caixa Econômica e do Banco do 
Brasil, referentes a semana anterior. 

"j" - Na semana em que forem escriturados os juros, o balancete será acompanhado da relação 
pormenorizada dos lançamentos a eles referentes. 

"k" - Verificada a exatidão dos balancetes, uma das vias, com a nota de "conferido" ou outra 
que a represente, será devolvida ao depositário. 

"l" - Nos meses de abril a outubro de cada ano os depositários apresentarão à Diretoria de 
Contabilidade do Tribunal de Justiça e à Contadoria Central do Estado, relações de todos os 
depósitos em seu poder, para verificação dos saldos e valores depositados. 

"m" - Para cumprimento das obrigações decorrentes dos arts. 9, 18 e 19 do decreto n. 12.502 
de 8 de janeiro de 1942, os depositários poderão levantar mediante cheques visados pela 
seção de Depósitos Judiciais as quantias necessárias. 

"n" - Os "balancetes" a que se refere a letra "i", serão publicados no "Diário da Justiça". 

São Paulo, 16 de julho de 1954. 

(a) Pedro Rodovalho Marcondes chaves - Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 17/7/54. 


