
 
ESTADO DE SERGIPE  
PODER JUDICIÁRIO  

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  
 

 
PROVIMENTO Nº 11/96 

 
 
 
Ratifica os Provimentos de nºs 06 e 
08 de 04/03/96 e 03/04/96 e dá 
outras providências. 

 
 
  O Desembargador José Nolasco de Carvalho, Corregedor 
Geral da Justiça, na uso das suas atribuições e  
 
  considerando a conveniência do serviço e a necessidade de 
melhor ordenar e controlar a participação dos senhores Oficiais de Justiça e 
outros servidores em cada processo e o consequente interesse dos mesmos 
com os das partes; 
 
 
  considerando que o valor de cada serviço está disciplinado no 
Regimento de Custas e esta informação deve ser transparente e do pleno 
conhecimento da parte que paga;  
 
 
  considerando os constantes comentários embora com poucas 
reclamações da cobrança de custas a maior por parte dos Oficiais de Justiça; 

 
 

  Resolve: 
 

  Art. 1º - Ratificar os termos dos Provimento de nºs 06 e 08 desta 
Corregedoria, publicados no Diário da Justiça de 04 de março e 03 de abril do 
corrente ano de 1996; 



 
  Art. 2º - Determinar que no ato do adiantamento das custas pela 
parte, no cômputo destas seja incluído o valor do serviço atribuído no 
Regimento de Custas ao Oficial de Justiça, com exceção das causas em que 
não haja a sua efetiva participação, a exemplo da separação judicial 
consensual, divórcio consensual, alvará judicial e outros procedimentos 
especiais de jurisdição voluntária. (Redação deste artigo conforme 
Provimento nº 01/97); 
 
 
  Parágrafo único - As despesas decorrentes de serviços outros, 
inclusive atinentes aos demais servidores serão igualmente providas pelas 
partes antecipadamente, de acordo com a necessidade e realização de cada ato 
(art. 19 do C.P.C.), ou incluídas no cômputo das custas finais ao final de cada 
processo, com a devida prestação de contas. 
 
 
  Art. 3º - Fica proibido na  Comarca de Aracaju o recebimento do 
valor de qualquer serviço pelo Oficial de Justiça ou qualquer outro servidor, 
diretamente da parte ou do seu advogado, assumindo a plena 
responsabilidade o servidor que assim proceder, consciente da sujeição da 
correspondente pena disciplinar de plano. 
 
 
  Art. 4º - Os serviços de informática, Financeiro e a Direção do 
Fórum observarão no que couber, a Portaria nº 263/96 - GP1 da Presidência 
do Tribunal de Justiça, os itens  I a V do Provimento nº 08/96 e os arts. 5º, 6º 
e 7º do Provimento nº 06/96, editados por esta Corregedoria. 
 
 
  Art. 5º - Dê-se a devida divulgação deste Provimento, 
encaminhando-se cópia ao Presidente da OAB, Seção de Sergipe e aos 
interessados, para os devidos fins. 
 
 
  Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 
  Aracaju, 28 de outubro de 1996. 
 
 



 
  Des. José Nolasco de Carvalho  
  Corregedor-Geral da Justiça 


