
PROVIMENTO eG. N° 06/2006 

o DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o grande aumento, nos últimos anos, de fraudes e adulterações em cheques, sem o 
conhecimento e a participação dos correntistas; 

CONSIDERANDO, ainda, que tais emissões fraudulentas de cheques, por pessoas inescrupulosas e de 
má-fé, permitem a liberação e a circulação no comércio de títulos viciados à revelia de terceiros de boa
fé, com prejuízos e transtornos aos bons correntistas do sistema financeiro; 

CONSIDERANDO, ademais, que, de acordo com as normas do sistema financeiro nacional, os cheques 
objeto de fraudes, em suas várias modalidades, são devolvidos pelas instituições bancárias, sem 
compensação, pelo motivo de número 35; 

CONSIDERANDO, por fim, o decidido no PROT. CG. 41.906/2004 - DEGE 2.1 e a necessidade de 
alteração não só do item 10.2, mas também do item 14, b (este, para adequação ao Provimento CG nO 
1712003), ambos do Capítulo XV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; 

RESOLVE: 

Artigo l° - O item 10.2 do Capitulo XV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça 
Serviços Extrajudiciais -, passa a vigorar com a seguinte redação: 

10.2. É vedado o apontamento de cheques quando estes tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento 
bancário sacado por motivo de furto, roubo ou extravio das folhas ou dos talonários, ou por fraude, nos 
casos dos motivos números 20, 25, 28, 30 e 35, da Resolução 1.682, de 31.01.1990, da Circular 2.313, de 
26.05.1993, da Circular 2.655, de 18.01.1996, COMPE 96/45, e da Circular 3.050, de 02.08.2001, do 
Banco Central do Brasil, desde que os títulos não tenham circulado por meio de endosso, nem estejam 
garantidos por aval. 

Artigo 2° - A alínea b do item 14 do Capítulo XV das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça - Serviços Extrajudiciais -, passa a vigorar com a seguinte redação: 

b) advertência de que o pagamento do título, quando se tratar de valor superior ao correspondente a 50 
(cinqüenta) UFESP's, só poderá ser efetuado mediante cheque visado e cruzado, ou cheque 
administrativo, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e à ordem do apresentante e 
pagável na mesma praça, sem prejuízo dos emolumentos devidos que serão pagos no ato e em apartado, 
ficando esclarecido que a quitação é condicionada à efetiva liquidação do cheque; 

Artigo 3° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 06 de abril de 2006. (D.O.E. de 10.04.2006) 


