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E, isso pela simples razão de que a distribuição de um pedido 

de alvará, de um pedido de expedição de ofício ou de um mandado 
também não estariam compreendidos nos itens I e II da Tabela III, 
pela mesma forma como se entendeu, em primeira instância, que a 
expedição de uma mandado de citação em um feito que acaba de 
ser distribuído, dá direito aos emolumentos da Tabela lI, item V. 

Examinem-se os diversos itens da Tabela II e verificar-se-á que 
os "alvarás", mandados e ofícios, pelo seu processamento e expe
dição" somente podem ser aqueles expedidos em autos findos e 
arquivados, pois somente assim guardarão similitude com os itens I, 
lI, In, IV e VI, da mesma Tabela, pois todos estes não se referem 
a processos novos, que pagaram custas inicialmente mas, sim, à 
extração de certidões de autos, livros e documentos (I); a traslado 
de documentos e peças de processos (lI); à reprodução de peças de 
autos (III); à autenticação de peça extraída de autos (IV); e resposta 
em folha corrida (VI). 

Enfim, todos esses atos são estranhos ao procedimento normal 
de um feito em juízo, que está em andamento e que necessita ser 
praticado para que o processo caminhe como determina a lei e para 
cujos atos a parte pagou custas. 

Afirma o recorrente que normalmente, o distribuidor gasta 48 
horas para ser feita a distribuição de um feito da Comarca de Ame
ricana, o que está em desacordo com as normas gerais da Correge
doria Geral, porquanto a distribuição há de ser imediata, no mesmo 
dia da apresentação do feito em cartório (art. 450 e seguintes). 

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para o efeito de 
determinar a devolução dos emolumentos pagos, evitando-se para o 
futuro semelhante cobrança. 

São Paulo, 23 de março de 1979. 
(a) 	 Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça 

PROVIMENTO N.O 03/79 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribuições, 

DetermiDa: 
Artigo 1.0 - As certidões de antecedentes, a pedido da parte 

interessada, quando destinadas a fins judiciais ou a concursos públicos 
e posse em cargo público, consignarão todas as informações constantes 
dos registros. 

Artigo 2.° - As certidões de que trata este Provimento deverão 
ser requeridas por escrito pelo próprio interessado ou por procurador 
com poderes especiais. 
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Artigo 3.0 - Este Provimento entrará em vigor na data de 
sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se. Registre-se e Intime-se. 
São Paulo, 26 de março de 1979. 
(a) 	 Des. Humberto de Andrade Junqneira, Corregedor Geral 

da Justiça 

ORDEM DE SERViÇO NÚMERO 1/79 DO MERITlSSIMO JUIZ 
DE DIREITO CORREGEDOR PERMANENTE DO 25.0 OFICIO 
CIVEL DA COMARCA DA CAPITAL, PUBLICADA PARA CO
NHECIMENTO E COMO SUGESTÃO AOS MERITISSIMOS JUI
ZES DE DIREITO CORREGEDORES PERMANENTES DE SÃO 
PAULO. 

ORDEM DE SERViÇO N.o 1/79 

O Dr. Laerte Nordi, Juiz de Direito Corregedor Permanente do 
25.0 Ofício Cível, no uso de suas atribuições, baixa a seguinte Ordem 
de Serviço: 

CARTÓRIO 

1 . Nenhum processo ficará paralisado em Cartório, por mais 
de trinta dias, aguardando providências, salvo os casos de suspensão 
do processo. Vencido o prazo, o fato será certificado, fazendo-se 
conclusão dos autos. 

2 . Quando ocorrerem as hipóteses do artigo 267, 11 e In, do 
Código de Processo Civil, a parte será intimada para providenciar o 
andamento do feito através de publicação no Diário Oficial. Não o 
fazendo, será intimada, pessoalmente, para suprir a falta em quarenta 
e oito (48) horas, importando o não atendimento na declaração de 
extinção do processo e conseqüente arquivamento. 

3 . N as ações principais, vinculadas às cautelares de sustações 
de protesto,· em havendo necessidade de citação por precatória, o 
autor deverá provar, em vinte (20) dias, a distribuição da carta e o 
pagamento das custas no Juízo Deprecado. 

4. Nas precatórias expedidas nas ações em que há assistência 
judiciária gratuita ou determinação do Juízo, se houver negativa no 
cumprimento por falta de pagamento das custas, oficiar-se-á direta
mente ao Juiz da Comarca solicitando o cumprimento independente
mente do pagamento exigido. 

5 . Havendo insuficiência de cópias para a citação inicial, a 
parte será intimada para fornecer tantas quantas necessárias, sob pena 
de extinção do processo. 
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PODER JUDICIÁRIO 


Corregedoria Geral da' Justiça do Estado de São Paulo 


PROVIMENTO N2 03122 

O EXOELENTíssmo SENHOR DESEMBARG,! 

DOR HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA,no uso 

de suas atribuições, 

DE T E R M I N A: 

Art. 12- As certidões de antecedentes, a p~ 

dido d~ parte interessada, quando destinadas a fins 

judiciais ou Q c~ncursos p~blicos e posse em cargo 

p~blico, consignarão todas as informações constan-
tes dos registros. 

.Art. 22 - As certidões de que .trata . este' 

,Provimento deverão ser requeridas por escrito 'pelo 

pr§prio interessado ou por procurador com poderes 

,-especiais. 

Este Provimento entrará em vigor 

na dàta de sua publicação revogadas as' disposições 

em contrário. 

Publique-se.Registre-se e Intime-

Publicado DQ "Dii:.ria ;,!a i i!;itiça' CORREGEDOR GERAL DA JUST 
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