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Art. 2· 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. 

§ 1Q 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 no livro de 
carga de mandados. Neste caso, a carga do mandado, 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·, os 
Oficiais de Justiça não estão obrigados a assinar carga dos mandados 
sem o prévio pagamento, pelos interessados, das despesas de con· 
dução. 

§ 3· Cumprida a diligência, os Oficiais de Justiça cotarão, em 
item apartado, as despesas de condução, assinalando já ter ocorrido o 
adiantamento, se for o caso; se cobradas em excesso, as importâncias 
recebidas a esse título serão glosadas, ficando o Oficial obrigado a de
volver a diferença no prazo de 3 (três) diás, 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, ulteriormen
te, contra recibo. 

§ 5" Os valores tabelados não serão devidos quando o próprio in
teressado na diligência fornecer a condução necessária. 

Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, man
tidos todos os clemais dispositivos do Provimento n. 14/75. 

Publique·se e Cumpra-se. 

São Paulo, 19 de junho de 1976. 

ACACIO REBOUÇAS, Corregedor· Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N. 15/75 
O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor·Geral da 

Justiça do Estado de São Paulo, 

Considerando o que ficou decidido no Processo n. CG-43.560/75, 
pertinente à tabela dds emolumentos devidos aos Senhores Distribui
dores pela legalização de livros comerciais, nos termos da Deliberação 
n. 3/70 da Junta Comercial do Estado de São Paulo e do Provimento 
C.G. n. 12/70, resolve: 
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Art_ 10 N a legalização de livros comercIaIs, pelos Distribuidores, 
serão pagas as quantias idênticas às previstas na Tabela de que trata 
o artigo 7° do Decreto estadual n. 6.893, de 20 de outubro de 1975, ou 
sejam: Cr$ 22,00 por livro mercantil de até 1.000 folhas, Cr$ 44,00 por 
livro mercantil de mais de 1.000 folhas, e Cr$ 3,00 por documento (por 
via), nada sendo devido a título de custas ao Estado ou contribuição à 
Carteira das Serventias. 

Art. 2" Revogam-se as disposições em contrArio, em especial o ar
tigo 2° do Provimento C.G. n. 7/71. 

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

São Paulo, 17 de dezembro de 1975. 

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

MARCIO MARTINS FERREIRA, Corregedor-Geral da Justiça. 

PORTARIA N. 1/74 

o Desembargador MArcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que se acha em vigor a Lei n. 5.869, de 11 de janei
ro de 1973, que instituiu o novo Código de Processo Civil; 

Considerando que, com a sistemAtica implantada por esse diplo· 
ma, operam-se modificações quanto ao nomen jurls de certas ações e 
respectivo procedimento; 

Considerando a necessidade de se proceder às convenientes adap
tações junto aos serviços auxiliares da Justiça, notadamente aqueles 
afetos à distribuição cível de primeira instância, referidos no artigo 
434, Subseção I, da Consolidação de Normas da Corregedoria·Geral da 
Justiça; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo n. CG· 
39.617/74, determina: 

Art. 1° A distribuição Cível de primeira instância continuarA a 
ser feita na forma do disposto no artigo 434 da Consolidação de Nor
mas da Corregedoria-Geral da Justiça, atendidas as seguintes modifi· 
cações de classes: 

a) na classe das Ações Cominatórias serão anotados os Procedi
mentos Surnarisslmos do artigo 275 do novo Código de Processo Civil. 
As ações que ainda vierem rotuladas com esse nome (cominatórias) 
deverão ser regularmente distribuídas, atendidas as exigências legais 
e oportunamente submetidas ao Juiz do feito; 

b) as Ações Executivas serão doravante anotadas desdobrada
mente em: 
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