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PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

P R 	o V I M E N T o Na 5/79 

o Desembargador HUMBERTO DE ANDRADE 

JUNQUEIRA, Corregedor Geral da Justiça do Eetado de 

S~o Paulo, usando da suas atribuições que lhe são con 

feridas pelo artigo 32 do Decreto-Lei nQ 203, de 25 

de março de 1970 a palas notas 4Q e 61 da Tabela 7 do 

Decreto na 5.857, da 11 de março da 1975. 

CONSIDERANDD a que ficou decidido 

na Processa CC. na 31.723/69 - 3a Volume, 

Rr 	S O L \I [ I 

r.RT. la - fixar a .eguinte tabela 

·da despesaa com cnndução doa Oficiais da Justiça das 

\laras Cíveis, Criminais, da família e Suce8sõas, das 

fazendas 9úblicas, da Acidentes do Trabalho, de R8gi~ 

tros Públicas, de Menore. 8 Distritaisl 

a) 	para o primeiro perímetro, cor

respondente ao raio de.8 quilôm~ 

tros, contados do marco zero da 

cidade (Praça da sá) CR$ 50,00 

b) 	pare o segundo perímetro, corra~ 

pondente ao.raio de distâncias su-
periores a B quilômetros, contâ 

dos do marco zero da cidade (Pr~ 

ça da sé) CRS 100,00 
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ART. 2Q - Os valores referidos 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• 

.L.!! - Os intereesedos poderão, se 

preferirem, adiantar a9 despesas da 

condução, dos Oficiais de Justiça 

através de depósito em mãos do Es

crivão, contra recibo desta, que 
' 

, anotara
, 

o pagamento no livro de C8,! 

g8 da mandados. Neste caso, a car

ga do mandado, assinada sem ressa! 

va, valera
, 

como recibo do Oficial, 

do pagamento de despesa de c'andu

-çaO. 

~ - Salvo em casos de urgênCia, 
•

mediante ardem do Juiz, ou nos ca-
80S da justiça gratuita e nos pro

cessas referidos no artigo ,Q (taL 

ceiro), oe Oficiais de Justiça não 

Bstão obrigados aa8sinar carga dos 

mandadas sem o préViO pagamento,ps 

los interessados, das despesaa de 

condução. 

i2! - Cumprid'a a diligência os Df!. 

ciais ds Justiça catarão, em Item 

apartado, as despesas de condução, 

assinalando Já ter ocorrido o adia!! 

temento, se for o caso; se cobra
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das em excesso, as importâncies r~ 

cebides a esse título serão glosâ 

das, ficando o Oficial obrigado a 

devolver a diferença no prazo da 3 

{três)dies, sob pena de suspensão. 

I 	 ~ - Quando várias diligêncies 

". 
forem efetuadas ao mesmo tempo, em 

locais vizinhos, usada apenas uma 
...

conduçao, o Oficial de Justiça ta-

r~ jus ao reembolao da uma só ver-

I 
~a. Quando necessária mais de uma 

diligência, ao mesmo local, para 

cumprimento de um.mesmo mandado, o 

Oficial certificará o fato para r~ 

embolsar-se, ulteriormente, contra 
j 

recibo. 

§ 5Q - Os valoras tabelados não Sâ 

~ão devidos quando o próprio inte

rs.ssdo na diligênCia fornecer a 
... ,

canduçao neceeearia. 

ART. JQ - Nas diligências realizâ 

das em processos-crime de r:uB pobres, inclúsive as 

que forem requeridas pelo Ministério Pública nos seus 
" ,. 	 . 

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

a menores infratores ou abandonados, os Oficiais de 
...

Justiça aarao reembolsados das despesas com condu1 
N 	 N " ,. 

1 	

çeo, as quais correrao a conta de verba propria ~o 

Orçamento do Tribunal de Justiça, observada a tabela 

fixada no artigo 12 e respeitada a respectiva dota

ção orçamentária. 
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ART. 4a - Para os fins do artigo 

anterior, considere-se pobre: 

I - o que for assim declarado pela 

Autoridade presidente do Inquérito 

Policial, mediante atestado cons

tente do relatório de que treta o 

artigo 10, § 19, do Código de Pro-
cesso Penal; 

11 - a que for assim declarado p~ 

la Autoridade Policial da circuns-
crição em que residir o interessa-
cJoJ 

111 - o que for assim declarado p~ 

lo Diretor do E.stabelecimento Pe-
nal em que o interessado se ancon-
tre.r presoJ 

1. 	 IV - o que for assim declarado por 

despacho judicial; 

v - o que for defendido pela Proc~ 

radoria de Assistência Judiciária 

ou por Advogados dativos, ainda que 

se trate de réu revel. 

§ III - As diligências realizadas 
, anteriormente a declaraçao da po, 	 braza somente serao - reembolsav, s i s 

depois dessa mesma declaração. 

~ - O disposto no artigo 4g 

ca-se aos processos-crime de açao
privada, quando se tratar de quer~ 

I 
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lente considerado pobre, nos ta~ 

mos do "caput" deste artigo. 

ART. sg - Não são reembolaéveis,e 

conta da verba orçamentária.própria do Tribunal de 

Justiça, eS diligências determinedes de ofIcio pelo 

JuIzo, requeridas pelo Ministério Pública ou pela O~ 

fesa, em se tratando de processo-crime de reu- nao- p~ 

bre. 

ARTá 6~ - são reembolsáveis 8S d! 

ligências realizadas em cartas prec~tórias da réus 

pobres, devendo - , tos Eacrivaes do~ Ju~zos deprecan es 

assinalar com realce a pobreza, quando regularmente 

declarada. 

ART. 7Q Para os fins dos reembo! 

sos de que trata o artigo 42 , os Escrivães, após veri 

ficarem e conferirem 08 dados conetantes dos mapas. 

apresen.tados pelos Oficiaie de Justiça, certificarão 

8 veracidade dos elemantos insertos noeeludidoe _a

" pas, especialmente no que rs.peitam a pobreza dos in 
tereasados. 

"ART. 8a - Na Capital, a vieta da 

certidão mencionada no artigo anterior, os Ju!zesCo~ 

regedores Permanentes aporão seus "vistos" e encami

nharão os mapas ao Departamento Técnico de Contabili-
dada da Secretaria do Tribunal de Justiça (OECO) atá 

o loa dia ~til do mis seguinte eo vencido, salvo mo
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tivo devidamente justificado qU8nto ao eventual atr~ 

so. 

§ Único - Se forem constatadas i~ 

regularidades a propósito dos. ele

mentos constantes dos referidos ms 
pes, serão aS me.6mas comunicadas à 
Corregedoria Geral da Justiça para 

as medidas cabíveis, a fim de ser 

apurada a responsabilidade de quem 

de direito, sem preju[zo da suepell 

são do pagamento correspondente, a 
, , ..

criterio daqueleorgao•. 

ART. 9g - Este provimento se apl! 
, 

ca tambem,no que couber, aos Oficiais da Justiça das 

demais Comarcae do Est~dot . respeitadas as respecti-
H' , 

vae dotaçoee orçamentarias. 

ART.l0g - Os Juízas de Direita Di-. . 
reteres das Foruns, 80S quais compete baixar porta

rias sobre 8e tabelas de despasae com condução de 

Oficiais de Justiça, segundo o artigo 32 da Decreta 

Lei na 203/70, .remeterão cópias das mesmas à Correg~ 

doria Geral da Justiça, para os devidos fins. 

ART. llg - Nas demais Comarcas do 

Estado, os JuIzes Corregedores Permanentes efetuarão 

o pagamento das dilig~ncias mediante a epresentaç;o 

dos mapas, estes com os requisitos estabelecidos no 

artigo 7Q , e prestarão as contas na forma da Ordem 
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" 
GG Serviço nº 1/77, da Egrégia Presidência do Trib~ 

na1 de .Justiça. 

.,. 
ART. 12~ - Sara atualizada esta tA 

.1 

bela toda vez que houver eu~ento no custo do trens-

porte. 

ART. 1312, ,- Este pro\limsntoentrará 

-, . sm vigor no dia DJ/11/79~ ,axC&pt~ada a incid8ncia dof-t .' 
" 

... 
' 

,<t 1.· " , '. 'artigo 3 12 , cuja, vigenci.a 8a~- a partir da l/lIso• 
••• \". '.:J -.' ' ~ : '. ..., ~'.,.." .: t..· ,.... ..~ .' .' .. . .. . . .. J + ...... 
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VubUa!:::!o !lO dJià:rl0 da Jt:I~;1t"ti 

~e;:'Co /~-' .19~" (r1\\,•.•s~.. 

__----\3~.-~_-_G_9.~Q.. ____ 

FrovtQ. nº 5/80-C.G.J.-Fubl.ll/3/80. 
Altera o art. 12 e o § 22 do art.22 
do ProvtQ.- n2 5/79. 
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. t·, Â ~. CIoftlllflA....... 0"11;. a • .-...tlq_ .ooIllUDlQ" 


10. ,t.~. 40 I 6a1o. 40 ~. 1- .0 ~.Dto D. 22/80'i .~, ' .': . . '. ~ ..' .,' •.,.... ,," .'. .. ... ;.. . 
",";á',~1lr '.l'.,h........,OI ~lo.l'.' .1'.1&t1 
.. , ... j.;~.:" .;.,.". ...,'~ ... ' ...... ., .• , .. .... " ........ .,...... ·n.·.·,e......iH;.t.·4..,.... .• oU"§! da ,a.:;•••.;I.: eoit· 


.~~"~~:O~ ·••·...Üt.,· fttft'ia.i .... ·i.l!D••• · 

• ,', ... ~..... , .... ..;.':\ ......:.--." .~ ,: .". ',., • ",~.' - ~ • "f • 
.... .. ."•.ao....."li àci ~.. a.. '179, aa a '. 2.'84& ' 


~~'.~'~h~'~~"': "10 ~i.;.i ~~~~ato~'~ .. 
, """"'~=.·c~·~.~~..~~·i'~··in..II~·~· ,~~\ da' \)

11_UU;'~ tA:~:~~lt~:.~ tria~: ~~ili;~" ...•. 
• • , ., .'" ...; ..... ~ • ....:" *, .... ' •e.' 260.00.(................. ~.....1ft.). 2.'8.~..tl.... 

'~! .. " :. '!":..:.:-+ ;;l',.....-J: ....;,;.{'1>.~;.•. "';~;"""'•. ' .. -.: ~ ..•.• ,"'. a.' •.""'" .i,!"":' .• S',.,!,:;\CÍ~._ '- " ., .•. :". "." ...,
I .,jo- .....:I:.' ... ~ .. ~ ....'I' •.~_ ...~.'.~._•••••• ~.' .' a . .," 

.. ~.~";";2:' ::.;.,\:~.I:~:r).~ .~.!.~·f'.~oII:'-.:;":: ::~.r~ (lê,' .19 .. 20/08/80).' 


:;:;.t}~.~?:f::., ;,m••,. vare::.: ~~:_';:',~; ;': ~::...t ': . 


'; . ·..An~'l. - O:~"t! •• 5I79....Í!t • .,. .art.l". pa.l . 

• a -. • ......I'da'. zoetat"l . ." .' '" '.' ..' 
:!' .;. .J'.brU •••!'IIJat. _1I.1a .~ 4";'~,. ooa .~. 00114111;10 

,:: .?,4. 0:1,1&1. t. #II.ti,. ••• "IN. Ç1<r.l,. Ombal'. 


!: '. ela l'aU1a .............. 1'....... Pú1:Jllo.... 4. 

..; Aolt..~•• to !'NlI.lJIO, C. a.p.1;ft .J'V.'tIl1co., :. ele 
.;."-110'" • ll1.tfttallU;· .: .' • ..' ., ... 

\:' :'. ..,.pua. o priatl" 11.111..," eOI"NIJIODIlent.· .0 


. ralo t. 01'. qu11o!!ttel 00Ilt.40. 40 ••reo sero da 

: '. 014.4. (h.V. 4. Sa) ali, •••• tr.'1I1\40 d. Verllll 

;" .:Di.h't.t:al., t. _ •• :re.ptfl'll1"••••4•• , - ir, 50.00 

~~.. li) p.1'S " .e~ pena.'",. c:orreepoa!JeJ:lt. ao 

; . rato 4. 41atü.cla ...,.riOft. a alto 'qui1011.~ros , 

(~. oOllbelo. 40 aafto .... da c14a4. (l'rIIça 4a Se' ou,


.' n •• 1:J'atllhlo d. V.,... JI:lIJ'ri,.1.. 4.. aua.a rup051. 

:,.~ . 1:1'1'•••fIA •• - es 100.00. 
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