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da 

Associação dos Serventuários de 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVI ABRIL A DEZEd BRO DE 1966 N.O 80 



PORTARIA N. 54-66 

o DesembargcuJm- Alceu Co'rdeirQ Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça, usando da faculdade prevista no Art. 
5.° da Lei Estadual n. 4.891 de 28 de agosto de 1958, e 

Atendendo as ponderações dos Tabeliães de Protestos 
desta Capital: 

Resolve, fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
para êsses serventuários e seus auxiliares: 

A - Zona Urbana . . . ...... . 
B - Zona Suburbana . ... . .. . 
C - Zona Rural .... . ...... . 

Cr$ 400 
Cr$ 600 
Cr$ 800 

Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo 
tempo, em locais vizinhos, com o uso de apenas uma condução, 
o serventuário s6 terá direito ao reembolso de uma verba. 

Publique-se, anote-se e arquive-se. 

São Paulo, 23 de junho de 1966. 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N.O 7/66 

Dispõe sôbre a fiscalizaçã,o do cump1'imento do Regimento de 
Custas e dá outms p1·ovidências. 

O Desembargador ALCEU CORDEIRO FERNANDES, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 

1.° ~ Determina a todos os serventuários dos cartórios 
judiciais e extrajudiciais que afixem, até o dia 5 de novembro 
próximo futuro, em cartório, em lugat visível e franqueado 
ao público; a respectiva tabela de custas e emolumentos, anexa 
à Lei n.O 9.531, de 6 do corrente mês de outubro, publicada 
no Diário Oficial do dia 8 e repúblicada no dia 20. 
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