
BOLETIM 
da 

Associacão dos Serventuário,s de 
~ 

Justica do Estado de São Paulo 
~ . 

ANO XXI OUTUBRO 1973 A MARÇO DE 1974 'N.o 97 



CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO N.o 4/73 

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor
.. Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usaodo das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 32, do Decreto-lei D.o 203, de 25 de 
março de 1970 e pelas DotêtS 4.a e 6.a da Tabela 7 do Decreto n.o 
52.425, de 25 de março de 1970, com a redação dad&l pelo Decreto 
0.° 52.705, de 11 de março de 1971, 

Resolve: 

I - Fixar a seguinte tabela de despesas de condução dos Ofi
ciais de Justiça das Varas Cfveis, Criminais, Família e Sucessões, 
Fazendas Públicas, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos: 

a) para o 1.0 perÚDetro da Zona Urbana - Cr$ 0,55; 
b) para os k.m restantes da Zona Urbana - Cr$ 1,16; 

c) para a Zona Suburbana - Cr$ 2)60; 

d) para a Zona Rural - Cr$ 4,12; 

e) mais Cr$ 0,47 por km que exceder a vinte (20). 

II - Fixar em Cr$ 1,52 por diligência para as despesas de 
condução dos Oficiais de Justiça das Varas Distritais da Capital, sem 
consideração das distâncias efetjvamente percorridas. 

IH - Este provimento se aplica também, no que couber, aos 
Oficiais de Justiça das comarcas do Interior, respeitadas as respectivas, 
dotações orçamentárias. 

IV - Os MM. Juízes de DireHo Diretores de ForuDs, aos quais. 
compete baixar portarias sobre as tabelas de condução dos Oficiais. 
de Justiça segundo o artigo 32 do Decreto-lei n.O 203/70, remeterão 
cópias à E. Corregedoria-Geral da Justiça para os devidos fins. 

V - Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo
tempo, em locais vizinhos, com uso de apenas uma condução, (} 
Oficial de Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba. 

VI - Os Escrivães, ap6s verificarem e conferi.rem os dados
constantes dos mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça) cerlifi-
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carão a veracidade dos elementos insertos nos aludidos mapas, espe
cialmente no que interessa à condição de processos criminais de réus 
pobres. 

VII - Na Capital à vista da certidão mencionada DO item an
teriolr, o MM. Juiz de Direito e Corregedor Permanente aporá seu 
"visto" e encaminhará os mapas ao Serviço Técnico de Execução 
Orçamentária (D.E.C.O. - Contabilidade do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo) até o 10.° dia útil do mês seguinte ao vencido. 
Ultrapassados esses prazos, será o inadimplemento comunicado à E. 
Corregedoria-Geral da Justiça para as medidas cabíveis> a fim de ser 
apurada a respoDsabiliâade de quem de direito, sem prejuízo da 
suspensão do pagamento correspondente a critério daquele órgão. 

VIII - Nas demais comarcas, os Juízes Corregedores Perma
nentes efetuarão o pagamento das diligências mediante a apresen
tação dos mapas com os requisitos estabelecidos no item Vl e pres
tarâo as cootas na forma da ordem de serviço 0.° 1/69 da Egrégia 
Presidência do Tdbunal de Justiça. 

Os mapas deverão ser entregues no cartório da Corregedoria Per
manente, até o 10. 0 dia útil do mês seguinte ao vencido, sob pena 
de serem sustados os pagamentos e tomadas as demais providências 
disciplinares adequadas. 

IX - Este provimento entrará em vigor no dia 20 de outubro 
próximo futuro. 

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

São Paulo, 17 de agosto de 1973. 

a) José Carlos Ferreira de Olil'eirn, Corregedor-Geral da Justiça 

(D .O.J., de 23-08-73). 
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