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

Artigo 9.° - 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 
condução 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 - N a.s demais Comarcas do Estado, os Juízos 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 
1-69, da E. Presidência do Tribunal de Justiça. 

Artigo 12 - Este Provünento entrará em vigor no dia 1.0 de 
janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 30 de dezembro de 1976, 

Eu (Ezio Donati) - Diretor do Departamento da Corregedoria
Geral da Justiça (DEGE), subscrevi. 

Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N,o 5/77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e, 

Considerando que a movimentação de presos, para atendimento 
de atos processuais em Comarcas diversas daquelas em que se 
encontram recolhidos, ocasiona, não raro, atrasos na instrução, com 
graves repercussões na marcha dos processos; 

Considerando, ainda, que a remoção de presos, pelas cautelas 
que demanda, reclama providências onerosas aos cofres públicos, 
com dispêndio de combustível, além de diárias c alimentação da 
escolta; 
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Considerando, finalmente, a necessidade disciplinar, de modo 
uniforme, a matérJa, conciliando os superiores interesses da Justiça 
com o ideal de um processo cétere c menos custoso, 

Resolve: 

Artigo 1.° - Sempre que, nos processos cnmlnais, figurem 
como réus pessoas que Se encontrem presas em outras jurisdições, 
deverá o Jujz, ao receber a denúncia, determi.nar as providências 
necessárias à transferência das mesmas para o presídio local, em que 
deverão permanecer até o julgamento e eventual interposição de 
recurso, retornando, depois, ao presídio de origem, onde a vaga 
devení ficar preservada. 

Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, os Juízes, 
além de conferirem prioridade aos processos nessas condições, 
cuidarão de abreviar as designações de audiências, bem assim, a 
prática dos atos que a. elas se seguirem, de forma a propiciarem o 
mais rápido desembaraço do preso e sua volta ao preEídio em que 
se achava. 

Artigo 2.° - Antes de determinar a requisição do preso, o 
Juiz deverá certificar-se dn5 condições de segurança e da existência 
de recursos no presídio tocaI, a fim de que a providência não enseje 
fuga, ou, por motivo de ordem material, não se frustre. 

Artigo 3.° - Quando se tratar de presos oriundos de Institutos 
Penais Agrícolas, os Juízes requisitantes cuidarão para que se lhes 
assegurem, no presldio local, condições semelhantes ao regime 
prisional a que estavam sujeitos nos referidos Institutos. 

Artigo 4.° - Os presos recolhidos no Manicômio Judiciário 
e na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, continuarão a ser 
requisitados, para cada ato do processo, mediante ofício endereçado 
ao Juiz da Vara das Execuções Criminais. 

Artigo 5.0 - Havendo processos em várias Comarcas, contra 
réus que se encontrem presos numa delas, as respectivas autoridades 
judiciárias deverão comunicar-se entre si, ajustando pauta harmônica 
de desigoações, que permita a presença dos réu.s em cada uma das 
jurisdições diferentes, nos momentos próprios, com o mínimo de 
movimentação possível. 

Artigo 6.° - As disposições deste provImento não se aplicam 
entre as Comarcas da Capital, São Caetano do Sul, Santo André, 
São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Poá, 
Suzano, Moji das Cruzes, Santa Izabel, Mairiporã, Franco da Rocha, 
Coba, Itapecerica da Serra, Guarulhos, Barueri e Osasco, casos em 
que as requisições de réus presos serão, sempre, feitas através dos 
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respecti vos Juízes das Varas das Execuções, sem a transferência a 
que alude o artigo LO, salvo se os Juízes do processo e da execução 
optarem por ela. 

Artigo 7. 0 - Este provimento entrar;) em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 20 de abril de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

(0.0.1. 23-04-77) 

Proc. Rec\Jrso CG 0.0- 75/76 - Capital - Adv.: Df. Aurélio 
Quaranta - Interessado: Banco do Estado de São Paulo S.A. 

Por despacho do Exrno. Sr. Desembargador Corregedor-Geral 
da Justiça, foi aprovado o parecer abaixo transcrito: 

Senhor Corregedor-Geral. 

1 . O Banco do Estado de São Paulo S. A. oferece recurso 
contra a decisão da Corregedoria Permanente do Quarto Tabelião de 
Protestos, que indeferiu seu pedido administrativo de lavrar o pro
testo especial da Lei de Falência, relativamente a uma duplicata já 
protestada para efeitos cambiais. 

O título e o respectivo instrumento de protesto estão à fls. 9/10, 
cuidando-se de uma duplicata de venda mercantil (n. o 273, vendida 
em 20-8-74, no valor de Cr$ 48.000,00), extraída pela firma Máqui
nas e Equipamentos Hefaistos Ltda. contra Indústria Texlil Spyrtex 
Ltda., aceita por Textil - Confecções Spyrtex Ltda.) e contra esta 
última protestada por falta de pagamento, ato levado a cabo pela 
sacadora, segundo consta (fls. 10). Está endossada para o Banco 
recorrente que, por sua vez, pretendeu extrair novo protesto, o espe
cial da Lei de Quebras, contra a sacadora, para requerer a sua 
falência. 

Em resumo, o pedido se baseia em julgados que rejeitam o 
requerimento de falência de coobrigado não intimado do proteslo, sus
tentando que o protesto comum supre o especial apenas quando o 
sujeito passivo da falência foi intimado daquele ato. Caso contrário, 
impõe-se o protesto especial previsto no artigo 10, do Decreto-lei D.o 

7.661/45. Entre esses julgados, menciona-se um do Supremo Tri
bunal Federal, no Recurso Extraordinário TI.O 76.505-PE, julgado 
em 19-11-73, publjcaào no DJU de 28-6-74, pág. 4571 (fls. ] 2). 
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