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PROVIMENTO N. 1-67. 

Fixa o numero de casamentos e assentos de nascimentos ou 
óbitos, para os fins do artigo 20 do Regimento de Custas. 

O desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o que 
consta no processo n. GG. 26.322-66, e do uso de suas atribui
ções legais. 

Resolve fixar em dez (10) casamentos e cento e cinquenta 
(150) assentos de nascimento ou óbito, por semestre, para 
efeito de subvenção, o numero a que se refere o artigo 20 da 
Lei n. 4.831, de 28 de agosto de 1958, com a redação dada pelo 
artigo 2.° da Lei n. 9.531, de 6 de outubro de 1966. 

Publique-se e remeta-se cópia à Secretaria da Justiça e 
ao desembargador Presidente do Egrégio Tribunal da Jus
tiça. 

São Paulo, 2 de março de 1967. 

(a) Alceu Cordeiro Fernandes. 

PROVIMENTO N.O 2-67 

D. o. J. 8/3/67. 

Dispõe sôbre tabela de condução prevista no artigo 5.° 
do Regimento de Custas. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pelo artigo 5.° da Lei estadual 
D. 4.831, de 28 de agosto de 1958, e considerando o que ficou 
decidido a folhas 92 do Processo n. GG. 21.677-62 e a folhas 
37 do GG. 27.120-56, 

Resolve fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
dos oficiais de justiça de todas as Varas (cíveis, criminais, da 
família e das sucessões, das Fazendas Públicas, dos registros 
públicos), bem assim dos oficiais de protestos e de registro 
de ítulos e documentos e outros serventuários e auxiliares, 
da Comarca da Capital: 
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