
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N. XXI 

 

O Conselho Superior da Magistratura, em sessão realizada a 16 do corrente, deliberou baixar 
as seguintes instruções a serem observadas na execução da lei n. 593, de 31 de dezembro de 
1949: 

1 - A partir desta data, os oficiais de justiça enquadrados no artigo 3.º da Lei 593, de 31 de 
dezembro de 1949, logo após a realização de qualquer diligência, deverão marginar 
especificadamente, nos mandados e petições a que derem cumprimento, as custas devidas, 
separadas em duas partes distintas: 2/3 para o Estado e 1/3 a que tem direito. 

2 - Cobrarão, então, das partes, quando for o caso, essas custas, das quais 2/3 serão aplicados 
em selos estaduais nos próprios mandados e petições. Estes serão apresentados ao contador 
para conferência e "visto", após o que, o escrivão fará o seu lançamento no livro a que alude o 
item 6.º. 

 

3 - Relativamente às despesas de condução, quando não pagas pelas partes, anotará o oficial, 
também à margem e em separado, devendo o escrivão fazer o lançamento no livro aludido no 
item 6.º. 

4 - Mensalmente o escrivão extrairá dos assentamentos constantes do referido livro, em 3 
vias, que, depois de visada pelo Juiz de Direito, deverá ser apresentada: 

a) Na Capital. 

I - Relativamente aos oficiais do crime, de acidentes do trabalho e de assistência judiciária, à 
Tesouraria da Secretaria do Tribunal de Justiça, para o devido reembolso; 

II - Relativamente aos oficiais da Procuradoria Fiscal, à própria Procuradoria, para efeito de 
pagamento nos termos do art. 15, § único da Lei 59349. 

b) No  Interior. 

As exatoras locais, que efetuarão o pagamento à conta dos créditos distribuídos aos Juizes de 
Direito, salvo quanto aos executivos fiscais, que serão remetidos à Procuradoria Fiscal pelo 
Coletor, para os efeitos do n. II, do item 4.º, letra "a". 

5 - Os escrivães; responderão por qualquer irregularidade na selagem dos mandados e 
petições que juntarem a autos. 

6 - Fica instituído um livro especial, de folhas. numeradas, com termo de abertura assinado 
pelo M. Juiz da Vara, a ser escriturado pelos serventuários dos cartórios forenses, onde serão 
discriminadas as diligências efetivamente realizadas e as custas e emolumentos percebidos 



pelos oficiais de justiça, assim como as despesas de condução aludidas no item 3.º. Esse livro 
será encerrado mensalmente pelos Juizes de Direito das varas respectivas. 

7 - Os livros referidos no § anterior ficarão arquivados nos respectivos cartórios, à disposição 
da Secretaria da Fazenda e outros órgãos interessados, a fim de, periodicamente, se proceder 
à sua fiscalização e de servir de base à fixação dos proventos da aposentadoria dos mesmos 
oficiais de justiça, nos termos do art. 7.º da Lei 593, de 31 de dezembro de 1949. 

8 - Os escrivães dos cartórios forenses encaminharão à repartição fiscal local, completa relação 
individualizada das custas dessa natureza, vencidas pelos oficiais da justiça no período de 1.º 
de janeiro de 1950 até esta data, afim de se apurar o "quantum" a ser recolhido como renda 
do Estado. 

Publica-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 25 de Agosto de 1951. 

(a.a.) - Francisco Meirelles dos Santos, presidente em exercício. 

- J. C. de Azevedo Marques, vice-presidente em exercício. 

- Márcio Munhós, corregedor geral da Justiça, em exercício. 

 "Diário da Justiça" de 2-5 e 8 de setembro. 

Publicado no Diário da Justiça em 2 de setembro de 1951 


