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fosse dito "por meio de xerocópia" ou "através de xerocópia"; daí 
porque, também adequado se oferece que, mesmo em frente e verso, 
a cobrança se faça pela taXa unitária, assim que o documento repro
duzido e adotado à guisa de certidão só se integraliza, quando focado 
nas duas faces da folha que o abriga. 

Da mesma forma se afigura justo e rawável que, sendo necessá
rias reproduções de duas ou mais folhas, quando essa pluralidade se 
oferecer na matrícula a ser certificada, que a cobrança para compo
sição inclusive dos custos materiais do processo de reprodução, seja 
feita por unidade de folha xerocopiada, sempre porém em frente e 
verso, na trilha do que se respondeu à indagação inaugural deste 
compartimento da consulta. 

3. g o que me parece, s.m.j., diante dos temas suscitados e 
trazidos à manifestação desta Corregedoria Geral, e em face do 
alcance pretendido pelo consulente, desbordando dos limites da Corre
gedoria Permanente a que se dirigiu. 

Nessas condições, e diante do objetivo perseguido, proponho que, 
caso aprovado este parecer por Vossa Excelência, seja ele publicado, 
por três vezes, pelo Diário Oficial da Justiça, para conhecimento e 
orientação dos interessados, devolvendo-se estes autos, a seguir, à 
Vara de origem, e ficando copia de todo o expediente arquivada junto 
ao DEGE-l, incluindo todos os pronunciamentos nele contidos. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1979. 
(a) Dr. Hélio Quaglia Barbosa, Juiz Auxiliar. 

Despacho: "Aprovo o parecer. I. e Publique-se. SP., 1-3-79 

(a) Dr. Humberto de Andrade Junqueira - Corregedor Geral da 
Justiça." 

DEGE 1 
PROVIMENTO N.o 1/79 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto-Iei n.O 203, de 
25 de março de 1970 e pelas notas 4.a e 6.a da Tabela 7 do 
Decreto n.o 5.857, de 11 de março de 1975, 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n.O 
31.723/69, 3.0 volume, 

Resolve: 
Artigo 1.0 - Fixar a seguinte tabela de despesas com condução 

dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, da Família e 
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Sucessões, das Fazendas Públicas, de Acidentes do Trabalho, de 
Registros Públicos e de Menores: 

a) para o primeiro perímetro, correspondente ao raio de 
8 quilômetros, contados do marco zero da cidade (praça da Sé) 
Cr$ 16,00; 

b) para o segundo perímetro, correspondente ao raio de dis
tâncias superiores a 8 quilômetros, contados do marco zero da cidade 
(praça da Sé) Cr$ 32,00; 

c) para os Oficiais de Justiça das Varas Distritais, fixa-se a 
importância de Cr$ 16,00 por diligência, independentemente das 
distâncias efetivamente percorridas. 

Artigo 2.° Os valores referidos no artigo anterior serão adian
tados pelos interessados na efetivação das diligências, diretamente aos 
Oficiais de Justiça, em dinheiro trocado, no montante exato do devido, 
mediante recibo. 

§ 1.0 - 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 
do livro de carga de mandados. Neste caso, a carga do ronndado, 
assinada 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 gratuita e nos processos referidos no artigo 3.0 
(terceiro), os Oficiais de Justiça não estão obrigados a assinar carga 
dos mandados sem o prévio pagamento, pelos interessados, das 
despesas de condução. 

§ 3,° - Cumprida a diligência os Oficiais de Justiça cotarão, 
em item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocor
rido o adiantamento, se for o caso; se cobradas em excesso, as 
importâncias recebidas a esse título serão glosadas, ficando o Oficial 
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, ulte
riormente, contra recibo. 

§ 5,° - Os valores tabelados não serão devidos quando o 
próprio interessado na diligência fornecer a condução necessária. 

Artigo 3.° - Nas diligências realizadas em processos-crime de 
réus pobres, inclusive as que forem requeridas pelo Ministério Público 
nos seus atos de ofício, e nas realizadas em feitos relativos a menores 
infratores ou abandonados, os Oficiais de Justiça serão reembolsados 
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das 	 despesas com condução, as quais correrão à conta da verba 
própria do Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a tabela 
fixada no artigo 1.0 e respeitada a respectiva dotação orçamentária. 

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 de que 
trata o artigo 10, § 1.0, do Código de Processo Penal; 

II - o que for assim declarado pela Autoridade Policial 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 

Judiciária ou por Advogados dativos, ainda que se trate de réu revel. 
§ 1.0 As diligências realizadas anteriormente à declaração 

da pobreza somente serão reembolsáveis depois dessa mesma decla
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, requeridos pelo Ministério Público ou pela 
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 Juízos 
deprecantes assinalar com realce a pobreza, quando regularmente 
declarada. 

Artigo 7.° - Para os fins dos reembolsos de que trata o 
artigo 4.° os Escrivães, após verificarem e conferirem os dados 
constantes' dos mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça, certi
ficarão a veracidade dos elementos· insertos nos aludidos mapas, 
especialmente no que respeitam à pobreza dos interessados. 

D.O.J. 29-3-79 

Artigo 8.° Na Capital, a vista da certidão mencionada no artigo 
anterior, os Juízos Corregedores Permanentes aporão seus ''vistos'' 
e encaminharão os mapas ao Departamento Técnico de Contabilidade 
da Secretaria do Tribunal de Justiça (DECO), até o 10.° dia útil do 
mês seguinte ao vencido, salvo motivo devidamente justificado quanto 
ao eventual atraso. 

§ único - Se forem constatadas irregularidades a propósito dos 
elementos constantes dos referidos mapas, serão as mesmas comu
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nicadas à Corregedoria Geral da Justiça para as medidas cabíveis, 
a fim de ser apurada a responsabilidade de quem de direito, sem 
prejuízo da suspensão do pagamento correspondente, a critério 
daquele órgão. 

Artigo 9.0 - 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 con
dução 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 - Nas demais Comarcas do Estado, os Juízes 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 

1/77, da Presidência do Tribunal de Justiça. 
Artigo 12 - Este Provimento entrará em vigor no dia 1.0 de 

abril de 1979, revogadas as disposições em contrário. 

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

São 	 Paulo, 05 de março de 1979. 
(a) 	 Des. Hwnberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça. 

Recurso C. G. n.o 25/79 - Americana - Int.: Dr. Miguel 
Alfredo Malufe Neto 

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

"O recurso merece provimento. 

O Dec.-Lei n.o 203, que disciplina a cobrança de custas e emo
lumentos na nossa organização judiciária, introduziu a inovação 
constante do art. 19, segundo a qual, os emolumentos previstos nas 
Tabelas 'abrangerão todos os atos judiciais do processo, tanto na 
fase da ação como na da execução, inclusive organização dos autos 
suplementares, publicação de intimações em primeira e segunda ins
tância, remessa, distribuição e julgamento na instância superior, porte 
e baixa dos autos'. 

As exceções estão expressamente referidas no § único. 
Ora, não tem sentido afirmar-se que exatamente o mandado 

inicial, que é o primeiro ato do processo, sem o qual a ação não 
caminha, esteja excluído da regra geral do art. 19; se 'todos os atos 
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PODER JUDICIÁRIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

'~. . '. 

o Desembargador HUMBERTO DE ANDRADE 

JUNQUEIRA, Corregedor Geral da Justiça do Estado de 
Hsão Paulo, usando de suae atribuições que lhe sao 

conferidas pelo artigo 32 do Decreto-Lei nQ 203, ds 

25 de março de 1970 e pelas notas 4§ e 6c da Tebela 

7 do Decreto nQ 5.857, de 11 de março de 1975, 

(~
) CONSIDERANDO o que ficou decidido no 

Processo C.C.na 31.723/69, 3a volume, 

R E S O L V E ; 

ART. lQ - fixar a seguints tabela de 

despesas com conduçã~ dos Oficiais de Justiça das 

Varas Cívsis, Criminais, da Femí,lie e Sucessões, das 

fazendas P~blicas, de Acidentes do Trabalho, de Re

gistros Públicos e de Manoree: 

a} 	pare o primeiro perímetro, corrsâ 

pondente ao raio de B quilGmetros, 

contados do marco zero da 
., 
cidade 

(Praça da S&> IN U;,:OO 

b) 	pera o segundo perímetro, corres

pondente ao raio de distâncias sg 

periores a a quilômetros, conta

dos do marco zero da cidads ( Pr~ 

ça da S~) fi$ 32,00 
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c) 	para os Oficiais da Justiça das 

Varaa Distritais, fixa-se a im 

portância de ~ ~6,OO por diligan 

cia, indspendentemente das dia 

tâncias efetivamente percorridas. 

ART. 2Q - Os valores referidoe no 

artigo anterior serão adiantados pelos interessados 

na efetivação das diligências, diretamente aos Ofi
. 

ciais de Justiça, em dinheiro trocado, no montante 

exato do devido, mediante recibo. 

§ lQ -Os interessados poderão, se 

preferirem, adiantar as despseas de 

condução dos Oficiais ds Justiça 

atrav's de dsp6sito em mias da Es 

crivão, contra recibo deste, que' 

anotará o pagamento na livro ,de ca~ 

ga de mandados.' Neste caso, a carga 

do mandado, assinada .em ressalva , 

valerá como recibo do Oficial, do 

pagamsnto da despesa de condução. 

§ 2~ - Salvo em cesos de urgênCia , 

mediante ordem do Juiz, ou nos ca

sos de justiça gratuita e nos pr~ 

cessas referidos no artigo 3Q ( te~ 

ceiro), os Oficiais de Justiça não 

estão obrigados a assinar carga dos 

mandedos sem o prévio pagamento, p~ 



,~ ". 
PODER JUDICIARIO~: .. ,I 

.. '. 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

pelos interessados, das despesas de 

condução. 

ciais de Justiça cotarã~, em ítem 

apartado, as despesas de condução , 
assinalando ja~terocorrido o adian

tamento, se for o casoi se cobradas 

em excesso, as importâncias recebi

das a esse título serio glosadas, f! 

cando o Oficial obrigado B devolver 

a diferença no prazo de 3 (trSs)diae, 

sob pena de suspensao.
§ 4Q - Quando v~rias diligências fo

rem efetuadas ao mesmo tempo, em l~ 

cais vizinhos, usada apenas uma con

dução, o Oficial de Justiça far~ Jus 

ao reemboÍso de uma sS verba. Quando 

nscess~ria mais de uma di1igSncia,ao 

mesmo local, para cumprimento de um 

mesmo mendad~, o Oficial certifica

rá o fato para reembolsar~~e;' u1ts 

riormente, contra recibo. 

§ 52 - Os valores tabelados não se-
rão devidos quando o pr~prio intere~ 

seda na diligência fornecer a condu-
No , 

çae necessaria. 

ART. 32 ~ Nas dilig~ncias realizadas 
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, 
em processos-crime de reus pobres, inclusiva as que 

forem requeridas pelo Minist'rio pablico nos seus 
,.

atos de of~cio, e nas realizadas em feitos relativos 

a menores infratores ou abandonados, os Oficiais de 

Justiça serão reembolsados das despesas com condução, 

as quais correrão à conta de verba própria do Orça

mento do Tribunal de Juetiça, obeervade.a tabela fi . ~ 
xada no artigo lQ e respeitada a respectiva dotação 

orçamentária. 

ART. 4a - Para os fins do artigo an

terior, considere-ee pobre: 

I - o que for assim declarada pela 

Autoridade presidente do Inquérito 

Policial, mediante ate,stado conetan

te do relatório de que treta o ar ti

90 10, § la, do Código de Processo 

Pellel; 

11 - o que foraeaim declarado pela 

Autoridade Policial da circunscrição 

em que residir o interessado; 

111 - o que for assim declarado pelo 

Diretor do Estabelecimento Penel em 

que o intereesado se encontrar presoi 

IV - o que for assim declarado por 

despacho judicial; 

V - o que for defendido pela Procur~ 
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Procuradoria de Assistência JUdicii 

ria ou por Advogados dativ9s, ainda 

que se trate de réu revel. 

§ 12 - As diligências realizadas aE 

teriormente à declaração da pobreza 

somente serão reembolsáveis depois 
-

dessa mesma declaração. 

§ 22 - O disposto no artigo 4Q apl! 

ca-se aos processoB-crim~ de açao
privada, quando se tratar do quere

lante considerado pobre, nos termos 

do "caput" deste. artigo. 

...ART. 52 - Não são teembolséveis, a 

conta da verba orçement'ria pr6pria do Tribunal de 

Justiça, as diligências determinadas de of!cio pêlo 

Ju!zo,. requeridas pelo Mlniet:rio P~blico ou pela 

Óefesa, em se tratando de processo-crims de r:u não 

pobre. 

ART. 62 - são rsembolséveis as dil!-
gências rsalizadas em certas precat6rias de r'us Ps 
bres, devendo os Escrivães dos Juízos deprecantes 

assinalar com realce a pobreza,.quando regularmente 

declarada. 

ART. 72 - Para os fins dos reembol

sos da que trete o artigo 4Q, os Escrivães, após v~ 

rificarem e conferirem os dados constantes dos m~ 
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mapas apresentados palas Oficiais de Justiça, cert! 

ficarão a veracidade dos elementos insertos nos al~ 

didos mapas, especialmente no que respeitam 
, 
a pobr~ 

za dos interessados. 

ART. aR - Na Capital, à viata da 

certidio mencionada no artigo anterior, os Juizos 

Corregedores Permanentes aporão se'us "vistostt e en

caminharão os mapas ao Departamento T~cnico de Con

tabilidade da Secretaria do Tribunal de Justiça 

(OECO), at~ o lOg dia útil do mês seguinte ao venci 

do, ealvo motivo devidamente justificado quanto ao 

eventual atraso. 

§ Gnico - Se forém constatadas irr~ 

gularidadee a prop~slto dos elemen

tos constantes dos referidos mapas, 

H • d " serao as mesmascomun~ca as a Corr~ 

gedoria Geral da Justiça para as ~ 

didas cabíveis, a fim de aar apura

da a responsabilidade de quem de di 

reito, sem prejuízo da suepensão do 

pagamento correspondente, a crlt'
, . H 

rio daquele o1'9ao. 

ART. 9g - Este provimento ee aplica 

tamb'm, no que couber, 80S Oficieis de Justiça das 

demais Comarcas do Estado, respeitadas as respecti-
H ". ivas doteçoas orçementar as. 

ART. 102 - Os Juízes da Direita 01 
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Diretores dos foruns, aou quais competa baixar por

tarias sobra es tabelas de despesas com condução da 

Oficiais de Justiça, segundo o ertigo 32 do Decreto· 
N I' ...lei na 203/ 70, remetereo copias das mesmas e Corre

gedoria Geral da Justiça, para os devidos fins. 

ART. llQ - Nas demais Comarces do 

Estado, os Juízes Corregedores Permanentes efetua 

rão o pagamento das dilig~ncies mediante a epresen

teçeo doe mapas, estes com os requisitos estabeleci 

dos no artigo 7Q, e preetario es contas na forma da 

Ordem de Serviço ng 1/77, da E. Presid~ncia do Tri

bunal da Justiça. 

L 'ART. 122 - Este Previmento en ..rara 

am visar no dia 19 de ebril de 1979, revogedas as 

disposições em contr'rio• 

. ~UM8ERTO DE ANDRADE JUNQ)l I 

CORREGEDOR GER~l DA JU~T A 
!/ 

Publicildo no «Diário da Jus\iça» 

de .:;)":;- I -:o I 19 ~<; (f!s. ~J.~) 

b·~s:::o}p. 
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