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EXPLICAÇÃO NECESSARIA 

Ao se1· investido no cargo de Jiiiz de Direito de Apiaí, 
em outubro de 1954, encontrei designada Con·eição Geral na 
cornarca j inexperiente nos asmntos de tal natureza, e que 
são necessários para a indispensável disciplina nos serviços 
da Justiça, senti a dificuldade inerente e a relevância dos 
se1·viços qite estavam sendo reclamados. 

Removido para a comarca de Queluz, resolvi coligir o 
qiie havia de iv.terêsse em P1·ovimentos, Portarias, Circulares 
e Instruções, c01n o propósito de consolidar para meit itso as 
disposições emanadas das leis, da Corregedoria Geral e do 
Tr·ibunal de Justiça, para ter maior facilidade na· consulta e 
utilização dos elementos indispensáveis para os trabalhos de 
inspeção correcional. 

Mais tarde, em Moji-Mirim e Taqi"aritinga percebi a 
utilidade prática do desp?·etensioso frabalho, por se tratarern 
de comm·cas de maior· movimento f01·ense, e desde então desejei 
editá-lo para oportitna distribuição a todos os interessados. 

Os obstáculos da carreira, todavia, 1·etardaram e quase 
impedfram o primitivo propósito j oportunidade honrosa e 
dignificante, porém, sitrgiu em 1964, quando fai convocado 
pelo ilitstre Desembargado1· ÜLAVO LIMA GUIMARÃES, eleito 
Corregedor Geral da JitStiça, para servir como Juiz de Di
reito Auxiliar da Corregedoria. 

Renascemm as dificuldades, mas reavivou-se a pretensão, 
e desta vez com maior motivação j inúmeras foram as comarcas 
e os cartórios visitados, encontrando-me com dignos e com
petentes colegas, com dedicados e operosos servidores da 
Justiça, e, em tôdas a.s oportitnidades senti o reclamo cres
cente de ser ed#ado wrn rnanual que facilitasse a prática 
correcional. 

Procurei condensar o necessár'io, evitando a tramscrição 
de leis, citjo texto pocle ser· enconfrado em oitfros livros. Al-
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2 MANUAL DAS CORREIÇÕES 

gwrnas citações integrais, entretanto, julguei devidas, princi
palmente o Regimento das Correições. 

Corno o trabalho pode interessar os servenfaários e esm·e
ventes, as notas foram redigidas com a finalidade ele tarnbérn 
servi-los, com o que será facilitada oportmtamente a tarefa elos 
jitízes c01·regedores. 

Consideran,do a constante modificação das leis e reg11la
mentos, e para que o livro poss·a ser útil po1· tempo dura
clouro, C1lielei ele deixar espaço sitficiente na paginação, para 
e1•ent1tais anotações elos interessaclos em atiializá-lo. 

As críticas e sugestões que tiver à. honra de 1·eceber elos 
colega-s e especialistas vfrãu como estímulo para aperfeiçoa1· 
a obra q11e visa apenas cooperar para a melhoria elos se1·V1·ços 
j11 clfoiá1·ios. 

O AUTOR 



REGIMENTO DAS CORREIÇõES 

DECRETO N. 4 786, DE 3 DE DE ZE MBRO DE 1930 

ESTABELECE O REGIME TO DAS CORREIÇõESt 

O coronel JOÃO ALBERTO LINS DE BARROS, Interven
tor Federal do Estado de São Paulo, 

Considerando que é indispensável uma severa disciplina 
nos serviços da Justiça; 

Considerando que, por falta de uma organização fiscaliza
dora adequada, os abusos se multiplicam, diàriamente, quer 
entre os funcionários subalternos quer entre os próprios fun
cionários superiores ela Justiça, com sacrifício do interêsse pú
blico; 

Considerando que a velha instituição das correições2 uma 
vez renovada e adaptada às condições atuais da vida, pode, 
perfeitamente, contribuir para a reforma dos maus costumes 
forenses e coibir inúmeros abusos; 

Considerando que não devem ser adiadas providências que 
visem a moralização e a boa ordem dos serviços públicos, 

Resolve, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 11, § 1.0 , do decreto federa l n. 19 398, de 11 de novem
bro do corrente ano, decretar o seguinte: 

REGIMENTO DAS CORREIÇõES 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇõES PRELIMINARES 

Art. 1.0 Todos os serviços judiciais ficam sujeitos a cor
reições, que serão: 

I - Permanentes ou periódicas. 
II - Ordinárias ou extraordinárias. 

III - Gerais ou parciais. 

1. Ver "notas" ao final elo t exto. 
2. As correições eram reg-ulatlas, anteriormente, pelo decreto 

n. 834, de 2 ele outubro de 1851. 
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Art. 2.0 Incumbem as correições permanentes: 
I - Ao Corregedor Geral da Justiça, quanto à Secretaria 

e aos Cartórios do Tribunal de Apelação; 
II - A cada juiz, quanto aos serviços de sua comarca, dis

trito ou vara; * 
III - Ao juiz de direito designado anualmente pelo Cor

regedor Geral da Justiça, nas comarcas onde houver mais de 
um, quanto aos serviços comuns a diversas varas e aos que 
não estiverem subordinados a qualquer delas; 

IV - Ao juiz de direito da vara criminal, ou, onde hou
ver mais de uma, 3 ao que fôr designado anualmente pelo Cor
regedor Geral da Justiça quanto ao serviço de polícia judiciá
ria e às prisões. 

§ 1.º - Nos casos dos ns. III e IV, poderá a correição per
manente ser distribuída por todos ou alguns dos juízes. 

§ 2.0 - As designações a que alude êste artigo serão feitas 
no mês de dezembro de cada ano e publicadas na última ses
são anual do Tribunal de Apelação. 

§ 3.0 - Na falta de novas designações, prevalecem as do 
ano anterior. 

Art. 3.0 Incumbem as correições periódicas ao Corre
gedor Geral da Justiça nas comarcas e distritos de paz e ao 
juiz de direito nos distritos de paz, observado, onde houver 
mais de um juiz ele direito, o disposto no art. 2.0 , n. III e §§ 
1.0, 2.0 e 3.0 • 

Parágrafo único - Quando estiver impedido de compa
recer pessoalmente, e no caso do art. 27, poderá o Corregedor 
Geral cometer a um juiz de direito a correição parcial no in
terior do E stado, que não versar sôbre ato do juiz de direito da 
Comarca. 

• Ver ificar o Ato da Corregedoria Geral ela Ju s tiça, de 26 de 
dezembro ele 1966, a dia nte, transcrito: 

"1 - Para os cartórios n ão especificados as correições perma n entee 
caberão a cada juiz qua nto aos ser viços de sua comarca, d is trito ou Va ra. 

2 - Nas comarcas de m a is de uma Va r a e a té a ins ta laçã o da~ 
demais, a Cor regedo r ia P erma nente será ex ercida pelo juiz da Vara já 
existente. 

3 - A Corregedoria perma nente dos serv iços de m enor es na~ 
~omarcas de mais de uma Va ra será exer cida pelo juiz a quem a lei 
atribuiu a função de Juiz de Menores. 

4 - F unciona rão como escrivães das correições : 
a ) n a comarca da Capita l, qua nto aos car tórios do cfvel e do fôr o 

extra judicia l, o escrivão da Va ra dos Regis tros Públicos (a rt. 33 de· 
decreto-lei n . 14. 23 4, de 16 de outubr o de 1944) ; n os car tórios cr imina l• 
o escrivão da 1.• Va ra do J1'.1rl ; 

b ) na comarca ele Santos o escrivão el o Júri qua nto à s correições 
crimina is, e o escr ivão do 6. 0 Oficio C!vel, qua nto à s correlções civeis , 
Inclus ive o serviço do fô ro extra judic ia l ; 

c) nas demais com a r cas do E s tado, o escrivão do Júri, exceção 
fe ita à coma r ca de Cam pinas, como preceitua o a rt. 57 da L ei n . 6. 112, 
de 27-6-1 96 1 ' '. 

3. Modificado em relação à Coma r ca de Santos, pelo a rt. 5.0 do 
decreto n. 10 229 , de 27 de junho de 1939 , cujo texto é o seguinte: 
" A corregedoria perma nente do serviço for ense crimina l passará a 
ser exercida pelo j uiz crimina l ma is a ntigo n a coma r ca." 
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Art. 4.0 Os corregedores poderão designar, para auxi
liá-los os juízes inferiores e serventuários da Justiça do lugar, 
assim como os membros do Ministério Público e advogados 
que se prestarem a êsse serviço. 

Parágrafo único - Aos auxiliares das correições incum
be proceder aos exames e investigações que lhes forem co
metidos pelo corregedor, a quem prestarão circunstanciadas 
informações. 

Art. 5.° Funcionarão como escrivães das correições: 
I - Na comarca da Capital o escrivão das execuções cri

minais, quanto às correições criminais, e o do contencioso de 
casamentos quanto às cíveis 4; 

II - Na comarca de Santos, o escrivão do Júri, quanto 
às correições criminais e o escrivão do civel mais antigo da 
comarca, quanto às cíveis; 

III - Nas demais comarcas o escrivão do Júri. 
§ l.º - O expediente do Corregedor Geral da Justiça será 

processado na Secretaria do Tribunal de Apelação. Nas dili
gências, funcionará como escrivão um chefe de seção ou es
criturário do Tribunal. 

§ 2.0 - Quando proceder a correição, visita ou inspeção 
no cartório do escrivão das correições, o Corregedor designará 
um Escrivão ad hoc, dentre os do seu juízo. 

Art. 6.0 Haverá na Secretaria do Tribunal de Apelação 
no cartório de cada escrivão das correições um livro espe
al, onde serão lavrados os têrmos de audiências, visitas e 

inspeções e transcritos os provimentos do Corregedor.s 
I -.J Parágrafo único - O Livro das correições é isento de 
'!P"""'" sêlo e será gratuitamente aberto, numerado, rubricado e en-

cerrado pelo respectivo Corregedor. 
Art. 7.0 O Corregedor Geral da Justiça e presidente de 

Câmaras será nomeado pelo Govêrno dentre os desembargado
res do Tribunal de Apelação. 

Parágrafo único - O desembargador que o substituir na 
Presidência (art. 27 da lei n. 2 222, de 1927) não deixará as 
funções de relator ou revisor. Quando houver empate no jul
gamento, será chamado o Presidente do Tribunal de Apelação 
para desempatar. * 

4. Modificado pelo art. 10, § 2. 0
, do decreto n. 5 128, de 23 de 

julho de 1931 - "a atr ibuição elo escrivão do contencioso de casa
mentos m encionados no art. 5. 0 , n. 1, do Regimento, será exercida 
pelo escrivão que o Corregedor Geral da Justiça designar cada ano. 

5. O Juiz Corregedor permanente consignará anualmente e no fim 
de cada ano, no livro de visitas do cartório a circunstância de se 
encontrarem ou não, durante o a no, no efetivo exerctcio de suas funções, o 
serventuârio, escreventes, fiéis e demais au.""<lliares, comunicando à. 
Corr egedoria Geral da Justic:a e ao Jnstituto ele Previdência para os 
fins legais (decre to n . 19 365, de 20 de abril de 1950, art. 14, § 3.0 ). 

• :este texto já não vigora. 

' 

. 
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CAPÍTULO II 
DA CORREIÇAO PERMANENTE 

Art. 8.0 A correição permanente não tem forma e figura 
de juízo e consiste: 

I - Na inspeção assídua e severa dos serviços judiciais, 
para que corram com a máxima regularidade. 

II - Em visitas aos cartórios, prisões e mais repartições 
e estabelecimentos, para os fins dos arts. 11, 12 e 13. 

III - No recebimento e processo das reclamações apre
sentadas contra funcionários sujeitos ao Corregedor e no en
caminhamento das que versarem sôbre os que não o forem. 

Art. 9.0 São sujeitos à correição permanente elo Correge
dor Geral da Justiça:_ 

I - O secretário e os demais funcionários do Tribunal de 
Apelação. 

II - Os escrivães do Cível e elo Crime do mesmo Tribu
nal. 

Parágrafo único - São também sujeitos à correição per
manente do Corregedor Geral, unicamente para os fins do art. 
8.0 , n. III, e sem prejuízo da correição extraordinária: 

I - Os juízes de direito. 
II - Os tribunais do júri. 

III - Os juízes substitutos. 
IV - Os juízes ele paz. 

Art. 10. São sujeitos à correição permanente dos juízes 
de direito: 

I - Os juízes substitutos. 
II - Os juízes de paz. 

III - Os delegados, subdelegados e comissários de po
licia e seus escrivães apenas no que respeita à Polícia Jucli-
ciária. 

IV - Os representantes do Ministério Público.6 
V - Os advogados e solicitadores.7 

VI - Os tabeliães ele Notas. 
VII - Os tabeliães de protestos de letras e títulos. 

VIII - Os oficiais do Registro Geral de Hipotecas. 
IX - Os oficiais do Registro Especial de Títulos e Do

cumentos. 
X - Os depositários. 

XI - Os escrivães do juízo de direito e do júri. 
XII - Os escrivães de paz e oficiais elo Registro Civil. 

XIII - Os distribuidores. 

6. O Minil'tério POblico dispõe de corregedoria prõprla (lei n. 2 878, 
de 21 de dezembro de 1954). 

7. Ver o nôvo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (lei 
n. 4 215, de 27 de abril de 1963). 
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XIV - Os partidores. 
XV - Os contadores; 

XVI - Os tradutores e intérpretes. 
XVII - Os oficiais de justiça e porteiros dos auditórios. 

XVIII - Quaisquer outros serventuários ou funcionários 
da Justiça, do Ministério Público ou da Polícia, cujos cargos 
forem futuramente criados nas comarcas ou distritos de paz. 

Art. 11. No correr de cada ano o Corregedor permanente 
visitará pelo menos uma vez os cartórios, repartições e estabe
lecimentos sujeitos à correição, para verificar: 

I - Se existem todos os livros determinados em lei; 
II - Se os livros existentes estão selados, abertos, nume

rados, rubricados e encerrados, por quem de direito, se são 
bem encadernados e escriturados em dia e na forma da iei. 

Ill - Se os autos, livros e papéis findos ou em andamento 
estão bem guardados, conservados, classificados e catalogados. 

1 V - Se o mobiliário e utensilios pertencentes ao }!;stado 
estão bem conservados e relacionados. 

V - Se os depósitos de coisas são seguros, higiênicos e 
bem resguardados. 

VI - Se, nos lugares onde devam permanecer as partes, 
funcionários, testemunhas, jurados e mais pessoas judicial
mente convocadas, há higiene, comodidade e segurança. 

VII - Se há funcionário que não tenha prestado a fiança 
a que estiver sujeito, ou deixado de pagar os selos e impostos, 
devidos em razão do cargo. 

VlII - Se há funcionários ou serviçais atacados de mo
léstia mental, contagiosa ou repugnante, ou de moléstia ou 
defeito físico que prejudique o exercício das respectivas fun
ções. 

IX - Se os feitos e escrituras são distribuídos na forma 
da lei. 

X - Se há processos irregularmente parados, e especial
mente se se cumpre o disposto no art. 69, § único, da lei n. 
2 222, de 1927. 

XI - Se são regularmente cobrados os emolumentos, selos, 
taxa judiciária e outros impostos e taxas devidos à União, ao 
Estado e aos Municípios. 

XII - Se é usado o papel selado nos casos do art. 71 da 
lei n. 2 222, de 1927. 

XIII - Se as custas são cobradas nos estritos têrmos do 
respectivo regimento, e, especialmente: 

a) se estão devidamente escrituradas as pagas em sêlo; 
b) se são cotadas à margem dos atos respectivos, com a 

declaração de quem fêz o pagamento; 
e) se há duplicatas de atos e têrmos nos processos, ainda 

que sob diversa denominação; 
d) se os traslados e cartas de sentença, de adjudicação, 

arrematação e remissão, e os formais de partilha não têm 
peças desnecessárias; 

e) se são cobradas custas adiantadamente; 

'.l 

' 



8 l\IANUAL DAS COUREIÇÕES 

f) se são demorados, por falta de pagamento de custas, 
processos ex officio, ou em cujo andamento sejam interessados 
incapazes, a Fazenda do Estado, vítimas ou beneficiários de 
acidentes no trabalho, operários defendidos pelo Patronato 
Agrícola e parte que tenha obtido assistência judiciária; 

g) se existe afixado em lugar bem visível do cartório 
um quadro com a tabela dos emolumentos taxados para os 
atos do ofício; 

h) se o contador fiscaliza a cobrança das custas, deixando 
de incluir nas contas as relativas a atos supérfluos ou que não 
estiverem cotadas segundo as tabelas do regimento. 

XIV - Se os oficiais do Registro Civil, por si ou por ir'i ter
posta pessoa, preparam os papéis para o casamento civil, ou 
criam quaisquer dificuldade aos nubentes que não se sujeitem 
a exigências ilegais. 

XV - Se as determinações do juízo na marcha dos proces
sos e as dos corregedores em correições anteriores, foram fiel
mente executadas. 

XVI - Se consta a prática de erros ou abusos, que devam 
ser emendados, evitados ou punidos. 

Art. 12. O Corregedor marcará prazo razoável: 
I - Para a aquisição ou legalização dos livros que falta

rem ou estiverem irregulares. 
II - Para o pagamento dos emolumentos, impostos, selos 

e taxas por que sejam responsáveis os funcionários, comuni
cando-o à competente repartição fiscal. 

III - Para a organização dos arquivos, tombamentos de 
móveis e utensílios e reparação de edifícios e dependências. 

IV - Para a restituição, na forma do regimento, de custas 
indevidas ou excessivas. 

V - Em geral, para emenda dos erros, abusos ou omis
sões verificados. 

§ l.º - Ordenará o Corregedor: 
I - Que sejam imediatamente substituídos os funcioná

rios e serviçais mencionados no art. 11, n . VIII, sempre que 
a sua permanência no serviço ofereça iminente perigo. Nos 
demais casos, marcará prazo para a substituição do serviçal 
ou promoverá a declaração da incapacidade, o licenciamento 
ou a exoneração do funcionário, segundo fôr de direito: 

II - Que sejam prestadas ou reforçadas as fianças omiti
das ou insuficientes. 

§ 2.0 - Ordenará também que os processos parados te
nham imediato andamento, providenciando especialmente para 
que : 

I - Sejam registrados e inscritos os testamentos e toma
das as contas dos tutores, curadores, testamenteiros, inven
tariantes, síndicos, liquidatários, administradores de fundações 
e mais responsáveis; 

II - Sejam nomeados tutores e curadores aos menores, 
interditos, ausentes e heranças jacentes. 

III - Seja especializada e inscrita a hipoteca dos res
ponsáveis, nos casos em que lhe couber proceder ex officio. 
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IV - Sejam terminados os inventários, arrecadações e 
partilhas, em que haja interêsse do Estado ou de incapazes. 

V - Seja dado destino legal a quaisquer bens ou valo
res irregularmente conservados em poder de funcionários ou 
particulares. 

§ 3.0 - Até o último dia do prazo assinado, será exibido 
ao Corregedor prova do cumprimento das suas determina
ções. 

Art. 13. O Corregedor permanente visitará pelo menos 
quatro vêzes por ano as cadeias, postos policiais, estabeleci
mentos penitenciários, correcionais e de reforma, abrigos, 
asilos e outra prisões ou recolhimentos sujeitos à justiça ou 
à polícia, para verificar, além do mencionado no art. 11, 
ns. X, XV e XVI: 

I - Se os edifícios e dependências são higiênicos, seguros 
e aparelhados para o fim a que se destinam. 

II - Se há celas, aparelhos ou utensílios destinados a 
torturas ou castigos ilegais, excessivos ou desumanos. 

III - Se há pessoas detidas ou internadas ilegalmente ou 
de modo diverso do prescrito em lei. 

IV - Se as pessoas detidas ou internad.as são bem ali
mentadas, vestidas, abrigadas e tratadas. 

§ l.º - O Corregedor dará audiência aos presos ou inter
nados para receber as suas queixas e reclamações e provi
denciar sôbre elas. 

§ 2.º - As pessoas ilegalmente detidas serão sôltas me
diante habeas corpus concedido ex officio. 

§ 3.º - Mandará o Corregedor que cesse imediatamente 
o tratamento ilegal a que esteja alguém sujeito. 

§ 4.º - Verificada a falta de higiene, segurança ou apa
relhamento, requisitará do Govêrno as providências que pa
recerem necessárias. 

§ 5.0 - Serão comunicados ao Govêrno os erros, abusos 
ou omissões dos funcionários policiais e administrativos, apu
rados na visita. 

Art. 14. Os Corregedores permanentes expedirão provi
mentos, quando, em conseqüência de correição, visita ou ins
peção, tenham de dar instruções aos funcionários, cominar ou 
impor penas disciplinares. 

Art. 15. Os Corregedores permanentes comunicarão em 
-relatório ao Corregedor Geral da Justiça, no mês de janeiro 
de cada ano, o resultado da correição do ano anterior, ane
xando cópias dos têrmos de inspeção e visitas e dos provimen
tos que houverem expedido. 

§ l.º - O juiz removido, promovido ou que obtiver licen
ça ou férias que abranjam o mês de janeiro, é obrigado a re
meter, antes de deixar o exercício ou de assumir o novo cargo, 
o relatório correspondente ao período do ano já decorrido. 

j 

( 
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§ 2.0 - Igual obrigação incumbe ao juiz substituto, re
lativamente ao período da substituição, devendo o relatório 
ser enviado nos trinta dias seguintes ao em que deixar o 
exercício. 

§ ~·º - Se o juiz falecer, ou por moléstia súbita e gra
ve, ou qualquer outro motivo, não cumprir o disposto neste 
artigo, o substituto ou sucessor organizará o relatório com as 
informações que puder obter. 

§ 4.º - A Secretaria do 'I'ribunal de Apelação velará 
para que estas disposições sejam fielmente executadas, re
clamando dos juízes os relatórios e documentos não remeti
dos em tempo e comunicando-o ao Corregedor Geral. 

CAPÍTULO III 

DAS CORREIÇõES PERióDICAS ORDINÁRIAS 

Art. 16. As correições gerais periódicas ordinárias se
rão executadas pessoalmente pelo Corregedor Geral da Jus
tiça nas Comarcas e pelos juízes de direito nos distritos 
de paz. 

Art. 17. Cada ano o Corregedor Geral executar<:í a cor
reição geral em cinco comarcas, pelo menos. 

Parágrafo único - Na Capital, a correição geral será 
dividida em cinco partes distintas, a saber: 

I - Varas cíveis, comerciais, eleitoral e dos feitos da 
Fazenda. 

II - Varas orfanológicas e de menores. 
III - Varas criminais e Tribunal do Júri. 
IV - Polícia Judiciária e prisões. 
V - Serviços subordinados a mais de uma das varas 

neste artigo classificadas separadamente e os não subordina
dos a determinada Vara. 

Cada parte constituirá, para todos os efeitos, uma correi
ção distinta. 

Art. 18. Nos distritos de paz, haverá uma correição ge
ral cada ano. 

Art. 19. A correição geral compreende: 
I - O serviço a cargo do juiz de direito, para os fins 

do art. 23. 
II - O serviço do Júri para o exame das urnas, livros de 

alistamento, sorteio e atas e verificação da regularidade da 
cobrança das multas impostas aos jurados faltosos. 

III - O serviço das correições permanentes e -das pe
riódicas nos distritos, para se verificar se são executadas 
com regularidade e se são cumpridas as determinações do 
Corregedor. 
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IV - O exame dos cartórios, prisões e mais estabelecimen
tos, para os fins dos arts. 11, 12 e 13. 

Art. 20. A correição geral da Corregedoria Geral da 
Justiça será anunciada por edital, publicado na comarca e 
no "Diário Oficial", com quinze dias de antecedência, pelo 
menos. 

§ l.º - O edital mencionará o dia, hora e lugar da au
diência inicial, convocará as pessoas sujeitas à correição e 
declarará que serão recebidas quaisquer informações, quei
xas ou reclamações sôbre o serviço forense. 

§ 2.º - O juiz de direito, recebendo cópia do edital, 
mandará afixá-lo e publicá-lo na sede da comarca e dos dis
tritos de paz e dêle notificará por carta registrada as pessoas 
sujeitas à correição. 

§ 3.0 - O juiz de direito, ou o mais antigo na comarca, 
onde houver mais de um, organizará, para ser apresentada 
ao Corregedor Geral na audiência inicial, uma relação nominal 
das pessoas sujeitas à correição, designando os respectivos 
cargos ou ofícios. Organizará também a relação dos estabe
lecimentos que devem ser visitados, mencionando a situação 
e a natureza de cada um. 

Art. 21. No dia, hora e lugar designados, aberta a au
diência, procederá o escrivão à chamada das pessoas sujeitas 
à correição, pela lista a que se refere o art. 20, § 30.* 

§ l.º - O Corregedor Geral tomará conhecimento das 
faltas e escusas, impondo penas disciplinares aos que falta
rem sem justa causa. 

§ 2.0 - Tomarão assento: 
I - No tôpo da mesa, ao lado do Corregedor Geral, os 

juízes de direito. 
II - A direita da mesa os juízes substitutos, JUlzes de 

paz, os membros do Ministério Público e advogados. 
III - A esquerda, os solicitadores, serventuários da Jus

tiça e demais pessoas convocadas. 
Parágrafo único - Os oficiais de Justiça, espectadores e 

partes, ocuparão os lugares que o Corregedor Geral designar. 
Art. 22. Em seguida, todos os funcionários judiciais, 

advogados e solicitadores exibirão os seus títulos, diplomas 
e provisões (art. 46) e o Corregedor Geral organizará o 
programa das correições, designando os dias, horas e lugares 
em que dará audiências públicas e visitará os cartórios, pri-
sões e mais estabelecimentos.8 · 

• Decreto-lei n. 16 484, de 1946, art. 10: 
"Será igua lmente permitido ao Corregedor Geral dispensar as 

audiências de abertura e encerramento de correição, limitando-se a 
expedir provimentos públicos ou r eservados". 

~. Os • Utulos de nomeação dos funcionários deverão conter não 
apenas a certidão relativa aos compromissos, mas, também, a que 
Indique as datas do Início do exercfcio dos cargos; 

- no caso de escreventes será certificado, ainda, e antes de tudo, 
a homologação ão ato de nomeacão pela Corregedoria Geral da Justica. 
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Art. 23. Durante os trabalhos da correição, indagará o 
Corregedor se não há violação dos deveres impostos à ma
gistratura no art. 45 da lei n. 2 222, de 1927, para êsse fim, 
tomará nota reservada do que coligir no exame dos autos, 
livros e papéis, das queixas que lhe sejam transmitidas e 
das informações que obtiver de pessoas de tôda a respeitabi
lidade, procedendo com a máxima discreção para resguardar 
a dignidade dos juízes. 

Parágrafo único - O resultado das investigações será 
consignado em relatório secreto, que será apresentado ao 
Conselho Disciplinar da Magistratura. 

Art. 24. Havendo, porém, acusação documentada, ou se 
na investigação a que se refere o artigo antecedente fôr apu
rada a existência de fatos graves, o Corregedor Geral abrirá 
sindicância em segrêdo de justiça, ouvindo testemunhas e 
fazendo juntar documentos. 

Parágrafo único - A sindicância será apresentada ao 
Conselho Disciplinar da Magistratura para os fins de di
reito. 

Art. 25. O Corregedor Geral indagará também do pro
cedimento dos demais funcionários judiciais, na forma dos 
artigos antecedentes, impondo as penas disciplinares que no 
caso couberem, remetendo ao Ministério Público as provas 
que coligir, para a efetivação da responsabilidade criminal e 
tomando as providências autorizadas nos arts. 12 e 13, § 5°. 

Art. 26. Finda a correição, o Corregedor Geral, em au
diência especial, com as formalidades do art. 21, publicará, 
em provimento, os despachos que houver proferido, as penas 
que houver impôsto, os elogios de que se tornarem merece
dores os funcionários e auxiliares e as ordens e instruções 
que julgar conveniente expedir para a emenda de erros, abu
sos e omissões e para a regularidade do serviço forense. 

Art. 27. A correição só poderá ser interrompida por 
motivo insuperável, devendo prosseguir logo que tal motivo 
desapareça. 

Art. 28. Poderá o Corregedor Geral man__9.ar executar em 
correição parcial extraordinária, por juiz e direito da mesma 
ou de diversa comarca, a sindicância ou exame de livros ou 
processos que demande muito tempo. 

Art. 29. Os corregedores permanentes fiscalizarão o cum
primento das determinações do Corregedor Geral prestando
lhe as competentes informações. 

Art. 30. Aplica-se à correição periódica do juiz de di
reito nos distritos de paz o que está prescrito sôbre a do Cor
regedor Geral nas comarcas. 

Parágrafo único - Para executar a correição, o juiz de 
direito se transportará às sedes dos distritos. 
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CAPÍTULO IV 

DAS CORREIÇõES EXTRAORDINARIAS 

Art. 31. O Corregedor Geral da Justiça efetuará correi
ções gerais ou parciais extraordinárias nas comarcas e distri
tos de paz e os juízes de direito nos distritos, quando cons
tar a prática de abusos que comprometam a distribuição da 
justiça. 

Parágrafo único - Será feita a correição extraordinária 
às prisões, sempre que, em processo de habeas corpus, houver 
indícios veementes da ocultação ou remoção de presos, com 
o intuito de ser burlada a ordem ou dificultada a sua con
cessão.* 

Art. 32. As correições extraordinárias do Corregedor 
Geral da Justiça não se computam nas que o art. 17 manda 
executar cada ano, e serão determinadas pelo Tribunal de 
Apelação ou qualquer de suas Câmaras, pelo Conselho Dis
ciplinar da Magistratura, ou pelo próprio Corregedor Geral, 
ex officio, a requerimento de partes ou sob representação do 
Procurador Geral do Estado. 

Parágrafo único - A correição extraordinária do juiz de 
direito nos distritos de paz será determinada pelas mesmas au
toridades ou pelo juiz de direito. 

Art. 33. A correição parcial extraordinária executa-se 
como a permanente, sem forma e figura de juízo, podendo, 
entretanto, o Corregedor dar audiências para ouvir as partes 
e testemunhas. 

Parágrafo único - Quando a correição ou sindicância 
fôr cometida a juiz de direito (art. 3.0 , parágrafo único e 
28), êste remeterá ao Corregedor Geral, com as provas que 
houver coligido, circunstanciado relatório. 

CAPÍTULO V 

DAS PENAS-- DISCIPLINARES 

Art. 34. Podem ser impostas em correição as seguintes 
penas disciplinares, se outras não estiverem cominadas em 
lei especial: 

I - Advertência. 
II - Censura.* 
III - Restituição de custas, na forma do respectivo 

regimento. 
IV - . Pagamento de custas de atos inúteis ou anulados; 

• Ver o decreto-lei n. 16 484, de 1946, art. 9.0 • 

• Da pena de censura não cabe recurso (despacho do Corregedor 
Geral da Justiça, de 22 d e outubro de 1964, no processo n. 15 096). 

2 



14 MANUAL DAS CORREIÇÕES 

V - Multa até 500$000. 
VI - Suspensão até três meses. 
VII - Prisão até oito dias. 
·§ 1.0 

- A pena de advertência será verbal e reservada, 
ou imposta mediante carta confidencial, não ficando consig
nada em têrmo ou por cópia. 

§ 2.0 - A pena de censura será pública, e constará do 
têrmo de correição e do provimento. 

§ 3.0 - A pena de multa importa na suspensão do fun
cionário ou auxiliar da justiça até três meses, se antes não 
efetuar o pagamento, e sem prejuízo da cobrança executiva. 

§ 4.0 - A pena de suspensão, que nunca será imposta 
a juízes, importa na cessação de todos os vencimentos do 
cargo. Se o funcionário estiver em gôzo de licença ou férias, 
a pena começará depois de terminadas. 

§ 5.0 - A pena de prisão, que só será imposta a serven
tuários e Oficiais de Justiça, será cumprida em lugar não 
destinado aos presos comuns, podendo ser designada a casa 
do próprio funcionário, que aí permanecerá sob palavra de 
honra ou com sentinela, segundo o prudente arbítrio do Cor
regedor. 

Art. 35. Da imposição de pena disciplinar de suspensão, 
multa ou prisão, caberá recurso para o Tribunal de Apelação, 
em Câmaras reunidas, se o ato fôr do Corregedor Geral da 
Justiça e em Primeira Câmara se fôr de juiz de direito. 

§ 1.0 - O recurso será interposto no prazo de cinco dias, 
e só terá efeito suspensivo no caso de prisão. 

§ 2.0 - Será observado o processo do recurso criminal 
em sentido estrito. 

§ 3.0 - O julgamento será efetuado em sessão secreta. 
Art. 36. Verificando abusos ou irregularidades cometidas 

por funcionários da Secretaria e cartórios do Tribunal de 
Apelação, do Ministério Público, da Polícia ou administrativos, 
não lhes imporá o Corregedor penas disciplinares, mas fará, 
reservadamente, as devidas comunicações ao Presidente do 
Tribunal, ao Procurador Geral do Estado ou ao Govêrno, se
gundo a hipótese. 

Art. 37. Sem prejuízo da pena disciplinar, deverá o Cor
regedor transmitir ao Ministério Público os documentos ne
cessários para a efetivação da responsabilidade criminal, sem
pre que verificar a existência de crimes e contravenções. 

Art. 38. As penas disciplinares serão impostas pela ver
dade sabida, sem forma e figura de juízo, devendo, porém, 
ser ouvido o funcionário, se estiver presente. 

Art. 39. Nas sindicâncias, as partes serão admitidas a 
intervir na produção das provas, sendo ouvidas a final em 
prazo breve. 
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CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇõES GERAIS 
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Art. 40. Todos os escrivães são obrigados a apresentar 
ao Corregedor permanente, no mês de janeiro de cada ano, 
uma relação em duplicata das causas em andamento, men
cionando a natureza e o valor de cada uma, os nomes das 
partes, a coisa ou objeto do litígio ou processo, a data da 
distribuição e o estado em que se achava o processo em 
31 de dezembro. 

§ 1.0 - Em outra relação serão mencionados os feitos 
findos, em que, entretanto, haja interêsse de incapazes ou do 
Estado. 

§. 2. 0 - No final de cada relação, o escrivão certificará 
que não existem outros feitos, a não ser os relacionados. 

§ 3.0 - As relações serão remetidas ao distribuidor, para 
que em prazo marcado pelo Juiz, as confira, certificando se 
estão exatas ou se contêm erros ou omissões. 

§ 4.0 - Um dos exemplares de cada relação ficará em 
poder do escrivão das correições, para que os corregedores 
permanentes e o Corregedor Geral possam em qualquer tempo 
verificar a regularidade do serviço. Outro exemplar será 
remetido pelo juiz ao Corregedor Geral para ser anexado ao 
seu relatório. 

§ 5.º - Os escrivães deverão ter livros próprios para o 
registro dos feitos e do seu movimento, a fim de cumprirem 
o que determina êste artigo. 

Art. 41. Para a fiscalização das testamentárias, as repar
tições fiscais competentes remeterão, na forma do art. 40, a 
relação dos testamentos inscritos no ano anterior. 

Art. 42. Na última fôlha utilizada dos .autos e livros que 
examinar e encontrar em ordem, lançará o Corregedor o seu 
"Visto em Correição", qu~ poderá ser impresso a carimbo, 
mas com a data e rubrica autógrafas. 

§ l.º - Se encontrar irregularidades, o Corregedor as 
mencionará em despacho para que sejam sanadas por quem 
de direito. 

§ 2.0 - o têrmo de correição, inspeção ou visita, serão 
mencionados os autos e livros visados ou mandados emendar. 

Art. 43. O Corregedor Geral, que não fôr juiz do feito, 
só poderá avocá-lo para o exame previsto neste regimento e 
advertência de erros, abusos ou omissões encontradas (art. 42, 
§ l.º), nada determinando quanto à marcha do processo. 
Deverá, entretanto, glosar custas indevidas ou excessivas e 
ordenar as competentes restituições. 
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Art. 44. Poderá o Corregedor determinar que todos ou 
alguns dos livros ou processos sejam transportados para a 
casa onde estiver aposentado, a fim de serem aí examinados. 
Excetuam-se os livros necessários ao expediente dos cartórios 
e repartições. 

Art. 45. Os livros e autos findos, que já tiverem o "visto" 
do Corregedor, só serão examinados para o efeito do art. 11, 
n. III, independentemente de nôvo "visto". 

Art. 46. Todos os funcionários e auxiliares da justiça são 
obrigados a exibir, na audiência inicial da correição geral, ou 
quando fôr exigido nas parciais, ou Relo Corregedor perma
nente, os seus títulos, diplomas e provisões. O Corregedor, 
encontrando-os em ordem, os visará. 

Parágrafo único - Será suspenso pelo Corregedor ou por 
quem de direito (art. 36), até que o faça, o funcionário ou 
auxiliar que deixar de apresentar o título, diploma ou provisão 
e não justificar a falta. 

Art. 47. Os corregedores representarão ao Presidente do 
Tribunal de Apelação no sen tido de serem cassadas as provi
sões dos solicitadores que advogarem ou tentarem advogar e 
as dos advogados e solicitadores que se mostrarem indignos de 
exercer o ofício. 

Art. 48. Qualquer pessoa pode, verbalmente ou por es
crito, denunciar aos corregedores abusos, erros ou omissões 
de funcionários e auxiliares sujeitos à correição. 

Art. 49. Pelos atos praticados em correição não são de
vidos quaisquer émolumentos. 

Art. 50. Serão abonadas aos corregedores e aos seus 
escrivães as despesas que fizerem com o seu transporte e 
permanência fora da localidade onde residirem. 

Parágrafo único - O Corregedor Geral perceberá ainda, 
quando em serviço fora da Capital, a diária estipulada no 
art. 48, § 4.0 , da lei n. 2 222, de 1927, o juiz de direito por êle 
designado para executar correição ou sindicância em outra 
comarca perceberá a marcada no art. 190, § 1.0 , do decreto 
n. 1 411, de 1906. 

Art. 51. Ficarão à disposição dos corregedores, para o 
serviço da correição, todos os serventuários e Oficiais de 
Justiça da comarca ou distrito de paz. 

Parágrafo único - Poderão os corregedores requisitar a 
Fôrça Pública de que necessitarem. 

Art. 52. O Corregedor Geral apresentará ao Tribunal de 
Apelação no correr do primeiro semestre de cada ano, cir
cunstanciado relatório dos serviços das correições do ano 
anterior, mencionando as providências adotadas e sugerindo 
as que excederem da sua competência. 

§ 1.0 - Serão anexados a êsse relatório o dos corregedo
res permanentes e comissionados, cópias dos têrmos de cor-
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reição, visitas e inspeções e provisões expedidas e as relações 
mencionadas no art. 40. 

§ 2.0 - O Desembargador que deixar o cargo de Corre
gedor Geral não ficará dispensado de apresentar o relatório. 

§ 3.0 - O Presidente do Tribunal de Apelação enviará 
cópia do relatório ao Governador do Estado. 

Art. 53. O disposto neste regimento não prejudica os 
dispositivos legais relativos à inspeção de cartórios, reparti
ções e prisões por funcionários do Ministério Público, da 
Polícia e da Fazenda. 

Art. 54. Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 55. O presente decreto entrará em vigor na data da 

sua publicação. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇõES TRANSITôRIAS 

Art. 1.0 O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
logo que fôr publicado êste regimento, fará para o ano de 
1931, as designações a que aludem os arts. 2.0 e 3.0 . 

Art. 2.0 Salvo para os fins do art. 11, n. III e para a 
apuração de irregularidades que venham por qualquer modo 
ao conhecimento do Corregedor, as correições não abrangerão 
os autos e livros findos até 31 de dezembro de 1930. 

Parágrafo único - Não se consideram findos os autos 
mencionados no art. 40, § 1°. 

O Secretário de Estado dos Negócios da Justiça e Segu
rança Pública, assim o faça executar. 

Palácio do Govêrno Provisório do Estado de São Paulo, 
3 de dezembro de 1930. 

- JOÃO ALBERTO LINS DE BARROS 
Plínio Barreto. 

,, 





LEI N. 733 - DE 12 DE JUNHO DE 1950 

ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 17 E 20 DO DECRETO 
N. 4 786, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1930. 

ADHEMAR DE BARROS, Governador do Estado de São 
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei : 

Art. l.º O art. 17 do decreto n. 4 786, de 3 de dezembro 
de 1930, modificado pelo decreto n. 9 212, de 10 de junho de 
1938, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 17. O Corregedor Geral da Justiça fará anualmente 
correição geral em dez (10) comarcas, pelo menos. 

§ l.º - Na Comarca de São Paulo, a correição geral será 
dividida em dez partes distintas, a saber: 

I - Varas Cíveis. 
II - Varas de Família e Sucessões. 
III - Vara de Menores, Vara de Acidentes do Trabalho, 

Varas das Fazendas e Vara dos Registros Públicos. 
IV - Varas Criminais, Vara do Júri e das Execuções 

Criminais. 
V - Cartórios do Registro· Civil das Pessoas Naturais 

dos Subdistritos da Capital. 
VI - Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais 

com anexos de Tabelião de Notas. 
VII - Tabeliães de Notas. 
VIII - Registros de Imóveis, de Títulos e Documentos 

e Pessoas Jurídicas e Tabeliães de Protestos. 
IX - Serviços subordinados a mais de uma Vara neste 

artigo classificados separadamente e os não subordinados a 
determinadas Varas. 

X - Polícia Judiciária e prisões. 
Cada parte constituirá, para todos os efeitos, uma correi

ção distinta . 
§ 2.0 - A correição geral na comarca de Santos equiva

lerá para o cômputo anual previsto neste artigo, a cinco 
correições; e as que se fizerem nas comarcas de Campinas, 
ou Ribeirão Prêto ou São José do Rio Prêto, a três (3) 
correições ". 
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Art. 2.0 O art. 20 do decreto n. 4 786, de 3 de dezembro 
de 1930, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 20. A correição geral do Corregedor Geral da Jus
tiça será anunciada por edital publicado no "Diário da Justiça", 
e na comarca, com cinco (5) dias pelo menos, de antece
dência. 

-§ 1.0 - O edital mencionará o dia, hora e local da audi
ência inicial, convocará as pessoas sujeitas à correição e de
clarará que serão recebidas quaisquer informações, queixas 
ou reclamações sôbre o serviço forense. 

§ 2.0 - O juiz de direito, recebendo cópia do edital man
dará afixá-lo e publicá-lo na sede da comarca e dos distritos 
de paz e dêle notificará por carta as pessoas sujeitas à cor
reição. 

§ 3.0 - O juiz de direito, ou o mais antigo na comarca 
onde houver mais de um, organizará, para ser apresentada 
ao Corregedor Geral na audiência inicial uma relação nominal 
das pessoas sujeitas à correição, designando os respectivos 
cargos ou ofícios. Organizará, também, a relação dos estabe
lecimentos que devem ser visitados, mencionando a situação 
e a natureza de cada um". 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 12 de 
junho de 1950. 

ADHEMAR DE BARROS 
César Lacerda de Vergueiro. 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 12 de junho de 1950. 

Cassiano Ricardo - Diretor Geral. 

ln "Diário Oficial" de 13 de junho de 1950. 



NOTAS 

O Regimento das Correições, com o decreto n. 4 786, de 
3 de dezembro de 1930, vigente, portanto, há trinta e seis 
anos, necessàriamente, sofreu modificações, mas, na sua 
essência continua íntegro. 

Dentre as alterações de maior relêvo, deverão ser des
tacadai;; as seguintes: 

O 'l'ribunal de Apelação denomina-se hoje Tribunal de 
Justiça, órgão supremo/ da Justiça do Estado, com sede na 
Capital e jurisdição em todo o seu território. 

Compete ao Corregedor Geral da Justiça, eleito por dois 
anos pelo Tribunal Pleno, presidir à seção criminal. 

Suas atribuições foram previstas no art. 112 do Regi
mento Interno do Tribunal, e progressivamente alargadas ou 
di~tendidas i;ôbre todos os cartórios do Estado, do fôro judi
cial e extrajudicial, disc'.plinar e administrativamente, alcan
çando as serventias e o pessoal oficializado ou não - lei 
n. 8 101, de 16 de abril de 1964 e Provimento n. II/64, do 
Conselho Superior da Magistratura. (Ver resumo em sepa
rado). 

As funçõés inerentes à Corregedoria Permanente na 
Secretaria do Tribunal, todavia, passaram a ser exercidas 
pelo Presidente do Tribunal (Regimento, art. 109, n. XLIII). 





CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ORGANICIDADE - ATRIBUIÇõES - RESUMO 

O Corregedor Geral da Justiça integra o Conselho Su
perior da Magistratura. e preside a Seção Criminal do Tri
bunal de Justiça. 

Compete-lhe, regimentalmente: 

I - tomar parte nas deliberações do Tribunal 
Pleno ; 

II - funcionar como membro do Conselho Su
perior da Magistratura.; 

III - coligir prova para efetivação da respon
sabilidade dos magistrados e para que o Conselho 
Superior possa desempenhar as suas funções; 

IV - proceder a correições periódicas gerais, 
visitando, no correr de cada ano, doze comarcas, pelo 
menos; 

V - proceder a correições gerais ou parciais, 
extraordinárias, na comarcas e distritos, por delibe
ração própria, do Tribunal ou do Conselho Superior 
da Magistratura, quando constar a prática de abusos 
que prejudiquem a distribuição da Justiça; 

VI - proceder, por determinação do Tribunal, 
a correições extr.aordinárias em prisões, sempre que 
em processos de hab eas corp1is impetrados ao mesmo 
Tribunal, houver indícios veementes de ocultação ou 
remoção de presos, com intuito de ser burlada a ordem 
ou rlificultada a sua concessão; 

VII - delegar a juiz de direito, quando estiver 
impedido de comparecer, a correição parcial que 
não versar sôbre ato do juiz de direito da comarca; 
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VIII - quando proceder a correições ordinárias, 
mandar executar, em correição parcial extraordinária, 
por juiz de direito da mesma ou de comarca diversa, 
sindicância ou exame de livros ou de processo que de
mandar muito tempo; 

IX - designar, nas comarcas onde houver mais 
de um juiz de direito, os corregedores permanentes : 

a) dos serviços comuns a diversas Varas; 
b) dos serviços que não estiverem subordinados 

a qualqnn das V aras ; 
e) das prisões. 
A designação será feita no mês de dezembro de 

cada ano e publicada na última sessão anual do Tri
bunal, prevalecendo a do ano anterior, quando não 
modificada. 

X - abrir, numerar e encerrar gratuitamente 
os livros da Corregedoria, existentes na Secretaria do 
Tribunal; 

XI - apresentar ao Tribunal, no correr do pri
meiro semestre de cada ano, circunstanciado relatório 
do serviço das correições no ano anterior, mencionan
do as providências adotadas e sugerindo as que exce
derem a sua competência. Serão anexados a êsse re
latório os dos corregedores comissionados e dos per
manentes, cópias dos têrmos de correição, visitas e 
inspeções e dos provimentos expedidos, assim como as 
relações dos feitos em andamento, a que se referem 
os arts. 40 e 41 do Regimento das Correições. O De
sembargador que deixar o cargo de Corregedor Geral 
não será dispensado da apresentação do relatório, que 
será remetido por cópia, pelo Presidente do Tribunal, 
ao Govêrno do Estado ; 

XII - impor penas disciplinares, na forma do 
mesmo Regimento, e transmitir ao Ministério Público 
os documentos necessários para a efetivação da res
ponsabilidade criminal, sempre que verificar a exis
tência de crimes e contravenções; 

XIII - determinar, independentemente de re
clamação, a restituição de custas e salários, impondo 
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as penas legais, sempre que notar abusos, em autos 
ou papéis que lhe forem apresentados; 

XIV - presidir a inquéritos administrativos em 
matéria da sua competência e no ca o do art. 187; 

XV - conhecer do r ecurso de fixação da pensão 
que o sucessor deverá pagar ao serventuário a quem 
suceder (decreto n. 6 986, de 25 de fevereiro de 1935, 
art. 3.º) (Publicado na " Rev. dos Tribs.", vol. 
94/ 587); 

XVI - julgar os recursos a que se refere, em 
sua parte final, o art. 12 do decreto n. 6 697-A, de 
21 de setembro de 1934 (Publi cado na " Rev. dos 
Tribs. ", vol. 92/252) ; 

XVII - presidir a Seção Criminal, segundo o 
disposto no art. 9.0

. 

Sua atividade, porém, foi distendida sôbre todos os car
tórios do Estado, disciplinar e admimstrativamente, dos 
Foros Judicial e extrajudic!al, alcançando as serventias e o 
pessoal oficializado, assim como, os não oficializados. 

Assim, e para os não oficializados, leis esparsas conferi
ram atribuições genéricas para a apreciação dos pedidos de 
f érias, licenças, afastamento em geral, nomeação de substitu
tos, homologação de nomeações de escreventes, liquidações de 
t empo de serviço, exercício e compromisso dos serventuários. 

Conhece, ainda, em grau de recur o, das r eclamações 
contra a cobrança de custas em desacôrdo com o r espectivo 
Regimento, e das decisões dos juízes que demitam os servi
dores. 

Funciona-como rehtor nos agravos de petições, nas dúvi
das dos serventuários do fôro extrajudicial. 

Em r elação aos cartórios oficializados, recente lei estadual 
transferiu para o Tribunal de Justiça, a movimentação dos 
escrivães, escr eventes, fiéis de cartórios e oficiais de justiça, 
na forma do seu regimento interno, Tribunal também com
petente para a conce são de férias, licenças e afastamentos, 
adicionais por tempo de serviço, salário-família e quaisquer 
outros direitos e vantagens, bem como, por intermédio da Cor
regedoria Geral da Justiça, para impor-lhes penalidades e 

' 
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exercer sôbre êles ação disciplinar ( art. 86 da lei n. 8 101, 
de 16 de abril de 1964). 

Em conseqüência, houve o Conselho Superior da Magis
tratura por disciplinar a distribuição das funções atribuídas 
aos órgãos dirigentes do Poder Judiciário, baixando os se
guintes Provimentos: 

N. II/64 

"Considerando que a expenencia demonstrou a 
necessidade de ser modificado o critério estabelecido 
no provimento I/64, aperfeiçoando-o de modo a afas
tar dúvidas que têm surgido e a efetivar-se melhor 
distribuição das funções atribuídas aos órgãos diri
gentes do Poder Judiciário pelo art. 86 da lei n. 8 051. 
de 31 de dezembro de 1963: 

Resolve, ad referendum do Egrégio Tribunal de 
Justiça e até que a matéria seja disciplinada no seu 
regimento Interno: 

1.0 - Compete ao Conselho Superior da Magis
tratura lotar e relotar os escrivães dos cartórios 
oficializados de todo o Estado, segundo as conveniên
cias do serviço e da disciplina forense. 

2.0 - Compete ao Presidente do Tribunal conce
der salário-família, adicionais por tempo de serviço e 
quaisquer outras vantagens de ordem pecuniária aos 
titulares de cartórios oficializados, escreventes, fiéis 
e oficiais de justiça nêles lotados ou classificados. 

3.0 - Compete ao Corregedor Geral da Justiça, de 
acôrdo com as conveniências do serviço e da discipli
na forense: a) lotar, relotar, classificar ou reclassificar 
pelas diversas Varas e cartórios oficializados do Es
tado os escreventes, oficiais judiciários, fiéis e oficiais 
de justiça; b) conceder-lhes afastamentos, licenças de 
qualquer natureza e férias, bem comõ aos titulares 
de cartórios; e) dar-lhes substitutos, nos casos pre
vistos em lei, inclusive aos titulares do cartório; 
d) fixar e estabelecer os horários e normas gerais de 
trabalho de todo o pessoal dos cartórios oficializados, 
observadas as prescrições legais vigentes; e) impor 
penas disciplinares aos funcionários do seu Gabinete, 
e, na forma do Regimento das Correições e do Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. a 
todos os serventuários e demais servidores, efetivos 
ou extranumerários, dos cartórios oficializados. 
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4.0 - Fica revogado o provimento n. 1/ 64." 
N. V/64 
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"O Conselho Superior da Magistratura, usando de 
suas atribuições e enquanto o assunto não fôr disci
plinado pelo Regimento Interno do Tribunal, 

Resolve: 
Art. 1°. Fica revalidada a Portaria de n. 676, da 

Presidência do Tribunal de Justiça, na parte em que 
deu nova estrutura ao Gabinete da Corregedoria Geral 
e para êle transferiu as 3.ª, 4.ª e 9.ª SSAP da Sub
secretaria Assistente do Pessoal. 

Art. 2.0 Passam para a competência da Correge
doria Geral: a) a concessão de atos que importem 
em vantagens pecuniárias ao pessoal, fixo ou variável, 
dos cartórios oficializados e aos oficiais de justiça de 
todo o Estado; b) a movimentação dos oficiais de 
justiça, efetivos ou extranumerários, de todo o Es
tado, respeitadas as lotações de cada comarca; e) 
a disciplina dos menores que servem junto aos car
tórios oficializados. 

Art. 3.0 Nenhum funcionário da Secretaria do 
Tribunal poderá ser pôsto à disposição da Correge
doria sem a prévia anuência do Corregedor Geral. 

Art. 4.° Cabe ao Corregedor Geral a distribuição 
de atribuições aos funcionários da Corregedoria e a 
organização dos serviços em setores e chefias. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

São Paulo, 20 de julho de 1964." 

aa) EUCLIDES CUSTôDIO DA SILVEIRA, Presi
dente 
RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO, Vice-pre
sidente 
OLA VO LIMA GUIMARÃES, Corregedor Geral 
da Justiça. 

O Gabinete da Corregedoria é constituído de um cartório 
diretamente subordinado ao Corregedor Geral, competindo aos 
funcionários : 

I - encarregar -se da correspondência do Corregedor 
Geral; 

II - receber, encaminhar e arquivar todos os papéis re
lativos à Corregedoria Geral; 
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III 
Geral; 

1lf ANUAL DAS CORREIÇÕES 

cuidar do noticiário dos serviços da Corregedoria 

IV - organizar a estatística do movimento forense do 
Estado; 

V - auxiliar as correições; 
VI - executar os serviços pertinentes à escrivania da 

Corregedoria Geral. 
As novas e crescentes atribuições da Corregedoria, po

rém, motivaram substancial reforma estrutural em vias de 
aprovação, adaptando o cartório que será uma subsecretaria 
do Tribunal, como melhor organicidade. 

Dispõe, ainda, o Gabinete, de até três Juízes de Direito 
auxiliares, convocados dentre os da Capital, servindo os 
mesmos pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado por 
mais um. 

Suas atribuições foram fixadas pelas Portarias ns. 25/64 
e 155'/84 e Provimento n. VIII/ 64, posteriormente alteradas 
pela Portaria n. 38/ 66, do seguinte teor: 

Portaria N. 38-66 

O Desembargador ALCEU CORDEIRO FERNANDES, Cor
regedor Geral da Justiça da Estado de São Paulo, na 
conformidade com o art. 56, § 2.0 , da lei n. 8 .101, de 
16 de abril de 1964, 

I - Resolve atribuir indistintamente aos juízes 
auxiliares da Corregedoria Geral: 

a) processar e decidir os pedidos de homologação 
de habilitação de escrevente dos cartórios não oficia
lizados; 

b) eventualmente, lotar, designar, classificar e 
remover escreventes, oficiais judiciários, fiéis e auxi
liares dos cartórios oficializados e oficiais de justiça 
do Estado, e decidir pedidos de permuta de tais ser
vidores; 

e) dar posse a serventuários e escrivães de todo 
o Estado; aos escreventes e fiéis dos cartórios oficia
lizados das comarcas de São Paulo. Santos e Cam
pinas e aos oficiais de justiça da comarca de São 
Paulo; 

d) contagem em dôbro do tempo de licença
prêmio e das férias não gozadas, ou conversão da 
licença-prêmio em pecúnia, referentes ao pessoal de 
todos os cartórios e oficiais de justiça do Estado; 
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e) resolver os pedidos de concessão de licença 
para tratamento de saúde e licença-prêmio do pessoal 
dos cartórios não oficializados; 

f) tomar as providências necessanas para o 
cumprimento da portaria a respeito do ponto do 
pessoal de todos os cartórios e oficiais de justiça do 
Estado; • 

g) decidir os casos de cancelamento, abonação 
ou justificação de faltas ao serviço que não tiverem 
sido decididos de acôrdo com o art. 2.0 , § l.º, e art. 
3.0 , parágrafo único, da Portaria n. 93-65, de 27 de 
agôsto de 1965, da Corregedoria Geral, ou dispositivos 
da CLF., CLE. ou RGS.: 

h) oferecer parecer nos processos de contagem 
de tempo de serviço do pessoal de cartórios não 
oficializados e oficiais de justiça e determinar as 
providências necessárias para a conclusão de tais pro
cessos; 

i) conceder ou negar salário-espôsa, salário-fa
mília e adicionais por tempo de serviço ao pessoal dos 
cartórios oficializados e oficiais de justiça do Estado; 

j) resolver os pedidos de concessão das vanta
gens previstas no art. 30 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias do Estado (Revolução de 
1932), do pessoal de todos os cartórios e oficiais de 
justiça do Estado; 

k) examinar os relatórios anuais das correições 
e cópias dos têrmos de visita apresentados pelos 
juizes corregedores permanentes; dar conhecimento 
das circunstâncias de relêvo e organizar relação das 
comarcas que deixarem de cumprir a determinação 
legal; 

Z) presidir a sindicâncias e processos adminis
trativos e efetuar correições parciais que não digam 
respeito a atuação de juiz, sempre por ordem, em 
cada caso, do Corregedor Geral; 

m) visitar, para efeito de fiscalização, por ordem 
do Corregedor Geral, os cartórios oficializados ou não, 
judiciais ou extrajudiciais, podendo em casos espe
ciais, a seu critério, proceder independentemente de 
autorização; 

n) acompanhar o Corregedor Geral nas correi
ções; 

o) atender, de início, as partes e funcionários e 
apresentar ao Corregedor Geral os casos que escapa
rem à sua competência; e 

p) assinar os ofícios referentes a essas atribui
ções e mais os de simples rotina, por or(,iem do Cor
regedor Geral. 
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II - O Corregedor Geral, sempre que entender 
conveniente, praticará direta e pessoalmente os atos 
e funções mencionados no número anterior. 

III - Ficam revogadas as portarias ns. 25-64, 
155-64 e 20-65. 

Publique-se e registre-se. 
São Paulo, 22 de abril de 1966. 

a) ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral da Justiça. 

Por fim, .a Corregedoria desenvolve sua atividade dis
ciplinar, e que são múltiplas, pois alcança o pessoal não ofi
cializado e o oficializado (funcionários públicos estaduais), 
conjugando as disposições do Estatuto dos Funcionários com 
o seu Regimento de Correições, decreto n. 4 786, de 3 de de
zembro de 1930, com as alterações posteriores. 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

LEIS DE INTER~SSE 

LEI N. 6 142, DE 27 DE JUNHO DE 1961 

Dispõe sôbre o ingresso na Magistratura, estabelece 
novas normas atinentes aos juízes substitutos, altera 
a organização judiciária do Interior e dá outras pro
vidências. 

NOTA 
A lei em epígrafe é o marco inicial · na encetada reforma 

da organização judiciária do Estado, reforma programada e 
executada pelo Egrégio Tribunal de Justiça. 

Estabeleceu as condições de ingresso na carreira, e .as 
do exercício do cargo de juiz substituto, inclusive, dispondo 
sôbre a respectiva competência. 

É conhecida como a lei da reforma do Interior do Estado. 

LEI N. 8 050, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1963 

Dispõe sôbre o Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado. 
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NOTA 

Ao ensejo da apreciação dos vetos, a lei foi promulgada 
pela Assembléia com o n. 8 092, de 28 de fevereiro de 1964. 

Estabeleceu o Quadro Territorial, Administrativo e Ju
diciário do Estado para o qüinqüênio 1964-1968. 

LEI N. 8 051, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1963 
Reorganiza o Serviço Judiciário do Estado, especial
mente na comarca da Capital e dá outras providências. 

NOTA 

A lei n. 8 051/ 1963 ofreu alterações quando apreciados 
os vetos que foram opostos por S. Exa. o Senhor Governador 
do Estado; rejeitados os mesmos, foi promulgada pela Assem
bléia Legislativa com o n. 8 101, de 16 de abril de 1964. 

Como o seu título indica, dispõe e reorganiza o Serviço 
Judiciário do Estado, com maior relêvo, o da Capital, fechan
do, com as disposições da lei n. 6 142/ 1961, a reforma dos 
serviços na 1. ª instância. 

Modificou em profundidade as entrâncias na Capital, e 
com espírito pioneiro criou as Varas Distritais, possibilitando 
a futura descentralização dos serviços forenses. 1 

LEI N. 8 404, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1964 
LEI N. 8 406, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1964 

NOTA 

Leis promulgadas pela Assembléia Legislativa do Estado 
e que complementam as leis ns. 8 051 e 8 101. 

LEI N. 9 125 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1965 
Dispõe sôbre o tresdobramento do Tribunal de Alçada. 

CORREIÇÃO PARCIAL 

A correição parcial é medida disciplinar provocada pelos 
interessados ou pelo Ministério Público para a emenda de 

1. Foi alterada em parte, isto ê, no seu art. 48, pela lei n. 9 508, 
d e 13 de setembro de 1966, para dilatar a competência dos juizes dis
tritais. 

2. Lei n. 9 1!5, de 19 de novembro <le 1965, dispõe sõbre o tresdo
bramento do Tribunal d e Alçada. 
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êrro, ou de abusos que importarem inversão tumultuária dos 
atos e fórmulas da ordem legal, quando para o caso não houver 
recurso. 

Sua origem está no Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, art. 360, que fixou, também, 
o prazo para a sua interposição e o modo para o seu processa
mento ( arts. 361/62, parágrafo único). 

O art. 25 do decreto-lei estadual n. 14 234, de 16 de ou
tubro de 1944, e os que se lhe seguiram, porém, deram nova 
redação ao consignado originàriamente no Regimento. 

Hoje, os citados arts. 25 a 28 tiveram a sua redação alte
rada pela lei n. 8 040, de 13 de dezembro de 1963, alteração 
que fêz deslocar do Conselho Superior da Magistratura para 
as Câmaras Isoladas dos Tribunais de Justiça e de Alçada, 
a competência originária para o julgamento. 

O prazo de cinco dias para a respectiva interposição foi 
mantido, prazo contado a partir da intimação ou do conheci
mento do ato impugnado. 

O processo é o previsto nos arts. 844 e 845 e seus pará
grafos, do Código de Processo Civil, isto é, na forma do 
agravo de instrumento, inclusive, com a reforma ou a man
tença da decisão pelo juiz. 

Deverá ser notado que a alteração da redação implicou, 
inclusive, na modificação da distinção que a lei fazia dentré 
os requerimentos formulados na Capital e os formulados no 
Interior; para os primeiros, exigia-se que fôssem dirigidos ao 
Conselho Superior da Magistratura, enquanto que para os 
últimos bastava a interposição nas comarcas, com a remessa 
ao referido Conselho de um instrumento contendo as peças 
necessárias ao exame do ato e a informação do juiz. 

Hoje, uns e outros requerimentos deverão ser formulados 
ao juiz do feito, para a formação do respectivo instrumento. 

PESSOAL 

Costumeiras indagações são formuladas sôbre o pessoal 
cartorário, especialmente quanto ao não oficializado, sua 
lotação, vencimentos, movimentação, substituições, afastamen-



ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 33 

tos, regime disciplinar, etc., e fiel à orientação imprimida 
neste "Manual", são opoi'tunas breves referências às questões 
que na prática motivam maiores dúvidas.* 

A freqüência do pessoal dos cartórios não oficializados constitufa 
óbice inarredável para o efetivo contrôle da presença, situação grave 
pelos seus reflexos para a contagem ele tempo de serviço: A Portaria 
n. 93 / 65 ela Corregedoria Geral da .Justiça disciplinou o assunto e hoje 
vige o Provimento n. 9/ 66, cujos considerandos, repetindo em linhas 
gerais a motivação anterior, mostram por si a imperiosa necess idade 
cl<t regulamentacão imposta: 

"Pl~OVIMENTO N. 9/66 

O Desembargador A.Lc1m CORDEIRO FERNANDES, Corregedor Geral ela 
Ju stiça, no uso ele suas atribuições e 

considerando que se torna inadiável a necessidade ele real e efetiva 
a veriguacão da freqüência dos serventuários dos cartórios não oficiali
zados, de seus escreventes e dos auxiliares com contrato arquivado na 
Corregedoria Geral ; 

considerando que se têm verificado casos em f!Ue serventuários, 
escreventes e auxiliares contratados não comparecem nos cartórios ou 
raramente o fazem. contando, todavia, tempo de serviço; 

considerando que, em face da legislação vigente, o tempo de serviço 
prestado em cartórios por uns e outros vale para efeito ele aposentadoria 
a cargo elo Instituto de Previdência e produz efeitos nos concursos para 
serventias ele Justiça; e 

considerando que, oficializado o cartório ou ingressando o funcionário 
no serviço público mantido pelo Estado, o tempo anterior será computado 
para todos os efeitos de direito, resultando em conseqüência ônus para 
o erário público, cujos interêsses devem ser resguardados, 

Resolve: 
Art. l." A partir de 1.0 de janeiro de 1967, a freqüência dos serven

:uários de justiça dos cartórios .não oficializados de todo o Estado, 
bem como elos seus e~creve1~tes habilitados ou auxiliares com contratos 
arquivados na Corregedoria GP.ral e no Instituto ele Previdência, para 
efeitos elo contagem ele tempo de serviço público, será regulada na formd. 
e condicões estabelecidas n .. sta portaria. 

Art. 2. 0 As certidões ele freqüência dos escreventes e auxiliares 
contratados, de preferência impressas ou mimeografadas, serão expe
tlidas em duplicata, anualmente, para cada servidor, assinadas exclusi
vamente pelo serventuário vitalfcio ou interino, ou por quem estiver 
respondendo pelo expediente do cartório, os quais responderão disciplinar 
e criminalmente pela sua veracidade, nelas mencionando, expressamente, 
a freqüência total e as faltas abonadas, justificadas ou injustificaelas, bem 
como os afastamentos, licenças ou férias concedidas durante o perfod~ 
pela autoridaele competente, mencionando, outrossim, as penalidades apli
cadas ou a inexistência delas. 

§ 1. 0 - Compete ao serventuário, ou a quem estiver respondendo 
pe!o expediente, observados os limites e as regras da Consolidação elas 
Leis dos Funcionários Públicos Civis elo Estado, aplicadas subsicliària
mente., abonar ou justificar as faltas dada~ pelos escreventes ou auxi
liares contratados. 

§ 2.0 
- O contrôle ela freqüência dos escreventes e elos auxiliares 

contratados eleverá ser feito por meio ele livro de ponto já existente 
no cartório ou, a critério elo serventuário, por relógios registradores. 

Art. 3.0 A freqüência dos seventuários vital!cios ou interinos será 
dada, anualmente, pelo respectivo Juiz Corregedor permanente por meio 
de atestados, de preferência impressos ou mimeografados, em duplicata, 
nêles mencionando-se expres~amente a freqüência total ou as faltas abo
naelas, justifica das ou injustificadas, bem como os afastamentos, licenças, 
férias conceeliclas peb autoridade competente, mencionando-se, outrossim, 
as penalidades aplicadas, ou a inexistência delas. 

§ 1. 0 - Compete ao Juiz Corregedor permanente, observados os 
limites e regras da Consolidação elas L~is dos Funcionários Públicos 
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SERVENTIAS 

O prov'.rnento dos ofícios de justiça, em regra, é feito 
segundo as normas da lei n . 819, de 31 de outubro de 1950, 
que revogou tôdas as disposições anteriores referentes a pro
vimento de ofícios de justiça, com ressalva do disposto nos 
decretos-leis ns. 5 120/31, 11464/40 e 12 520/ 42, que ficaram 
revigorados naquilo não colidente. Atentar, porém, para as al
terações posteriores, leis ns. 1 340/ 51, 1 341/51, 2 392/ 53, 

Civis do Estado, aplicadas subsidiàriamente, abonar ou justificar as 
faltas dos serventuários e conceder-lhes, bem como aos escreventes e 
auxiliares dos cartórios, afastamentos por motivo de nojo e licenças para 
tratamento de saúde do servidor ou por motivo de doença em pessoa 
rle sua fam!lia, desde que não excedam a oito (8) dias (lei n. 2 177, 
de 23 ele julho ele 19õ3, art. 14 e § §). 

§ 2. 0 - Os ju!zeE corregedores, a fim ele melhor cumprirem o deter
minado no "caput" dês te artigo, passarão os respectivos atestados de 
freqüência à vi s ta da assinatura no livro de ponto, a que ficam obri
gados também os serventuários, embora não tenham escreventes ou 
auxiliares, bem como à vista de Informações do escrivão da corregedoria 
permanente ele cada comarca, os quais ficarão responsáveis pela vera
cidade das informações que prestarem. Para tal desideratum pocler:í.o 
ainda os MM. Jurzes corregedores determinar, em provimento, o que fõr 
hábil, para que a freqüência seja atestada regularmente. 

Art. 4. 0 O serventuário encerrará cliàriamente o livro de ponto e o 
apresentará pessoalmente, para o visto mensal, ao Juiz corregedor per
manente, que, se entender conveniente, determinará a apresentação em 
perfodo ele tempo menor. A assinatura do Juiz será aposta na página 
referente ao último dia do mês. Se o contrõle da freqü ência se fizer 
por meio de relógios de ponto, o Juiz corregedor, a qualquer tempo, 
poderá efetuar as verificações necessárias, diretamente ou por intermédio 
de funcionário do Jufzo. 

§ 1.0 - Se o cartório, excepcionalmente e com autorização do Jufzo 
corregedor, mantiver seções em ediffcios separados (tabelionatos ou 
escrivanias), a freqüência será registrada em livros ou relógios distintos . 

§ 2. 0 - Sempre que o Juiz corregedor permanente verificar que 
algum servidor excedeu o limite legal de faltas, de forma a caracterizar 
abandono de cargo, determinará, de oficio, a abertura de sinclicáncia 
ou procedimento administrativo, conforme o caso, para aplica(;ão das 
sanções cabfveis. 

Art. 5.0 As certidões e atestados de freqüência, inclusive dos servi
dores da Comarca da Capital, visados pelo Juiz Corregedor, serão obri
t:ratóriamente entregues no cartório da Corregedoria permanente até o 
dia 10 do mês de janeiro, devendo o respectivo escrivão remetê-los à 
Corregedoria Geral da Justiça até o dia 20 daquele mês de janeiro 
permanecendo as segundas vias no arquivo da Corregedoria permanente 

Art. 6. 0 O Cartório da Corregedoria Geral ela Justiça arquivará 
as certidões e atestados de freqüência nos prontuários de cada servidor 
e organizará mapas ou quadros pelos r1uais se possa, de pronto, con
trolar as remessas comunicando ao Corregedor Geral ou falhas para as 
providências necessárias. 

Art. 7.0 As certidões de tempo de serviço para fins de aposenta
tloria, de inscrição em concurso e para outros fins de direito, serão 
Eoxpedidas pela Corregedoria Geral sómente em conformidade com os 
a testados e certidões de freqüência existentes no seu arquivo, desde que 
se refiram a tempo <le serviço pos terior a outubro de 1965. 

Art. 8.0 Os livros de ponto, onde aincla não existir, serão abertos 
pelo Juiz corregedor permanente e rubricado facultativamente por meio 
de chancela. Nêles não poderão, em hipótese alguma, assinar os prati
cantes e auxiliares sem contrato arquivado no cartório da Corregedoria 
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2 535/54, 2 656/54, 2 704/54, 2 757 /54, 2 778/54, 2 872/54, 
3 769/57, 3 836/57, 4 342/57, 8 051/63. 

A lotação dos cartórios em geral, obedece ao disposto no 
decreto n. 10 719, de 27 de novembro de 1939, no decreto-lei 
11. 12 364, de 3 de dezembro de 1941 e na lei 11. 3 672, de 29 
de dezembro de 1956. 

Os serventuários de cartórios de comarcas do Interior 
encaminharão os balancetes do ano anterior até o dia 28 de 
fevereiro do ano seguinte, ao contador do Juízo, e êste ao 
escrivão do Júri. Os titulares de serventias da comarca da 
Capital remete-los-ão à Secretaria da Justiça, dentro do mes
mo prazo, obedecendo todos, ao modêlo adotado pela Secre
taria. 

MODÊLO: Balancete da receita e despesa do cartório .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , r elat!vo ao exercício de 
19 .. . . , e organizado de acôrdo com o di posto 
no art. 2.0 do decreto n. 12 364, de 3 de dezem
bro de 1941. 

Renda bruta .. ............ . .. . 

DESPESAS 

V enct. 0s empregados 
Aluguel do prédio 
Livros e Impressos 
Utensílios de escri
tório (não incluin
do as despesas c/ a 
aquisição de móveis 
e máquinas) 

TOTAL 

Renda líquida 
(Deve indicar ex
clusivamente a des
pesas mencionadas) 

Cr 
Cr 
Cr' 

Cr$ 
Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

O SERVENTUÁRIO 

Geral da Justiça (decreto n. 5 129, de 23 de julho de 1931, art. 21; 
dPcreto n. 19 365, d e 20 de abril de 1950, art. 14, § 2. 0 ; Portaria n. lG. 
de 31 de outubro de 1~53, da Corregedoria Geral da Justiça). A fre
qüência dêsses auxiliares será controlada pelo modo que mais conve
niente lhes parecer. O tempo de serviço prestado nessas condições não 

. . 
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SERVENTUARIOS 

COMPROMISSO, POSSE E EXERCíCIO 

Os serventuários de justiça de cartórios oficializados ou 
não, prestarão compromisso junto ao Corregedor Geral da 

Justiça, mediante apresentação do título autêntico de nomea
ção (lei n. 819 /1950, arts. 41 e 42) . 

FÉRIAS E LICE' ÇAS 

Regidos pela lei n. 2 177, de 23 de julho de 1953 (Título 
escreveu tes). 

SUBSTI'fUIÇõES 

Ver a lei mencionada e o Provimento 11. 41/53 da CGJ. 

APOSEN'l'ADORIAS 

Alcançados pela lei n. 465, de 28 de setembro de 1949 
(seguir título - escrevente) c/c as disposições do decreto 
n. 19 365, de 20 de abril de 1950. 

Como singularidade, vale acentuar a excepcionalidade 
ocorrente 110 Estado de São Paulo, quanto a não aposentadoria 
compulsória do serventuár:o, aos 70 anos de idade. 

A lei ao regular a aposentadoria dos serventuários, escre
ventes, auxiliares, etc., excepcionou no referente a aposenta
doria ex officio, para da mesma excluir os serventuários. 

A exclusão, sôbre ser de conseqüências desastradas, con
trariou tôda a legislação previdenciária, tanto no relac:onado 
aos servidores públicos civis e militares, quanto aos emprega
dos nas emprêsas privadas, todos, sem exclusão, atingidos pela 
aposentadoria decorrente do limite da idade. 

11oderá ser contado. nos têrmos do art. 14, § 2. 0 , do decreto n. 19 3r,5, 
ile 20 de abril de 1950 . 

Art. 9.° Ficam revogadas a Portari<>. n. 93/65, desta Corregedoria 
Geral e as portarias e provimentos que conlrariem estas di sposições. 

Publique-se. regis tre-se e r emetam-se cópias mimeografadas a tôdas 
as con1arcas para distribuiç:io aos cartórios. 

São Paulo, 22 de dezembro de 1966". 



ORGA IZAÇÃO JUDICIÁRIA 37 

Os serventuár:os, e naturalmente, pelos resquícios do 
ultrapassado conceito da titularidade sôbre os ofícios de jus
tiça, obtiveram e quedaram-se a singular privilégio - o da 
perpetuidade ! 

As conseqüências danosas são evidentes e o trato diúrio 
com o pessoal cartorário, revelou que se alguns titulares de 
ofício, com a idade superior a de 70 anos, ainda se mostram 
hígidos física e mentalmente, grande número já não revela 
as mesmas condições. 

O r esultado é que não mais permanecem à testa dos ofí
cios, por êles não r espondendo de fato; a irrecusável incapa
cidade enseja os condenados "arrendamentos", as condenadas 
negociações nas listas de promoções, dificultando a necessária 
remoção dos quadros e até mesmo a tão desejada oficialização. 

O "Manual" por sua e trutura procurou fugir dos as
pectos polêm~cos, das questões de tese, mas, será interessante 
para aquêles que busquem o assunto, a leitnra do acórdão, do 
E. Supremo Tribunal Federal, no mandado de ~egnrança n. 
5 -1-22, na "Revista de Dircifo Administrativo'', vol. 54, págs. 
281/s., cuja ementa dispôs: "Os senentuários de justiça es
tí'io su jeitos à aposentadoria compulsória por implemento de 
idade.• 

OFICIAL-MAIOR 

A nomeação do oficial-maior é da competência do Poder 
Executivo (art. J9 do decreto-lei n. 12 520, de 22 de janeiro 
de 1942), nomeação que reca;rá num dos escreventes do car
tório, por indicação e requerimento do respectivo serventuário 
(lei n. 1 341, de 11 de dezembro de 1951, que deu nova reda
ção ao art. 47 da lei n. 819, de 31 de outubro de 1950). 

ESCREVENTES 

HABILITAÇÃO - A habilitação dos escreventes cous
titui, sem dúvida, assunto de interêsse i:·eiterado, contida em 
legislação esparsa e o seu destaque é feito com referênC:as 
aos textos e com a inclusão de breve formulário. 

• Vide o decreto-lei n . 34, de 18 de janeiro de 1966. 

' 
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É requerida pelo serventuário do Ofício interessado ao 
juiz de direito da respectiva comarca, requerimento que de
verá trazer o acôrdo do candidato e ser acompanhado dos 
seguintes documentos: 

a) fôlha corrida da polícia; 
b) fôlha corrida criminal ; 
e) atestado de idoneidade com firmas reconhecidas, 

fornecido por duas pessoas, de preferência advo
gados; 

d) atestado de residência com firma reconhecida, 
fornecido pela polícia ou pelo juiz de casamento, 
para a prova de residência na localidade há mais 
de seis meses ; 

e) certificado de reservista ou prova equivalente, 
com firma reconhecida da autoridade; 

f) atestado médico, por profissional designado pelo 
juiz de direito; 

g) título eleitoral ou certidão do respectivo cartório 
eleitoral; 

h) certidão de nascimento ou, se menor de 21 anos 
de idade, documento de prova da emancipação. 

(Decreto n. 5 129, de 23 de julho de 1931, art. 
5.0 , letras a, b e e.) 

Autuada a petição pelo Cartório da Corregedoria Per
manente e verificada a documentação, caberá ao juiz nomear 
a comissão examinadora nos têrmos do art. 83 do decreto-lei 
n. 11 058, de 26 de abril de 1940, comissão constituída pelo 
próprio juiz corregedor permanente e por dois outros exami
nadores, um dêles advogado e o outro serventuário da Justiça. 

Deverá designar dia, hora e local para a realização das 
provas que :;erâo escrita, incluindo datilografia, e oral ( art. 
G. 0

, do decreto n. 5 129, de 23 de julho de 1931), tendo pre
sente que se o cartório ou o ofício fôr de natureza diversa, 
cm se tratando de candidato habilitado anteriormente para 
outro ofício, o exame versará exclusivamente sôbre as ma
térias estranhas ao antigo serviço ( art. 14, decreto referido) . 

Do exame será lavrada a respectiva ata, juntando-se a 
mesma aos autos com as provas. 
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Selados os autos, decide o juiz atendendo ao deliberado 
pela Comissão; aprovado o candidato será o mesmo nomeado; 
expedida a Portaria, sua cópia também irá para os autos, 
todavia, aguardando-se para o compromisso a homologação 
da nomeação pela Corregedoria Geral da Justiça, para onde 
deverão os autos ser remetidos (Portaria n. 6/49, da CGJ, 
de 30 de maio de 1949). 

Acompanharão os autos a fixação dos vencimentos de 
habilitação (duas vias) e a outra cópia da portaria de no
meação para o eventual encaminhamento à Secretaria da 
Justiça e Negócios do Interior. 

Por fim, deverá ser lembrado que a instrução da habi
litação, ou para a nomeação de escreventes exonerados a pe
dido seu ou na forma dos arts. 1.0 , § 3.0 e 11 do decreto 
11. 5 129 de 23 de julho de 1931, está contida na Portaria 
n. 2, da Corregedoria Geral da Justiça, de 23 de abril de 
1955. 

EXMO. SR. DR . JUIZ DE DIREI'fO DA COMARCA 
DE ........... .. ........ .. . ... ......... . ............ . 

(despacho) 

Serventuário vitalício (ou interino) do Cartório do ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . desta comarca, vem mui respeitosamente 
requerer a V. Exa. a de ignação de dia, local e hora para 
o exame do candidato Sr. . . .. .... . .......... .. ........ . 
brasileiro, com . . . . anos de idade, nasc!do em . . . . de ..... . 
de 19 .... , filho de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e de 
D.ª . ........................ . ...... , ao cargo de escre-
vente habilitado dêste cartório, juntando os documentos exi
gidos. 
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Outrossim, requer mais a V. Exa. a nomeação de um 
facultativo, para proceder ao exame de saúde no candidato. 

De acôrdo 

Candidato 

Nestes têrmos,_ 

P. Deferimento. 

(assinatura) 

(Despacho) 

(data) 

Sob a minha pres'.dência, nomeio os Srs. Dr .. .. .. ... . 
. . . . . . . . ; ..... ..... ...... , advogado com escritório e do-
micílio nesta cidade e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . serventuário 
do cartório do ....................... , a fim de fazerem 
parte da banca examinadora que examinai;á o Sr ........ . 
. . . . . ... . .. . . ............... candidato ao cargo -de escre-
vente habilitado do cai-tório do ....... ... ............... , 
prestando os nomeados o devido compromisso. 

Designo o dia . . . . . . . . . do corrente, às ... .. .. . horas, 
para a realização das provas, no edifício do Forum (Sala 
das Audiências) 

lutimem-se. 

(data) 

(assinatura) 

Intimados os examinadores e ciente o candidato, juntar 
ao processo o respectivo têrmo de compromisso realizando-se 
o exame. 

Após a juntada das provas (escrita e datilografada) 
juntar-se-á a ata do exame do seguinte teor : 
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ATA DE EXAME 

A.os . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .. ) dias do mês de .. ..... . 
. . . . . . . . . . . . . de mil novecentos . . . . (19 .... ) nesta cidade 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Estado de São Paulo) no 
Forum e Sala de Audiências, fts . . . . . horas, presentes o 
:M:M. Juiz de Direi to, Dr. . ............................. , 
comigo (serventuário ou oficial maior) do Cartório da Corre-
gedo.ria Permanente adiante nomeado, o Dr. . . ... ... ... . ·/ 

................. e o Sr .. ...... .. ...... .......... , 
respectivame te aayogado e erventuário vitalíc:o do cartório 
ào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desta comarca, foi procedido 
ao exame do Candidato ................................ . 
ao cargo de escrevente habilitado do cartório do ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desta comarca. Foram dados, pela 
eomissão exam C!@·a, os pont lij;~ ~ va e crita, nos 
têrmos do ar. 'i'.<1-êlo decreto' n. 51~9,.:Jde 2 de'- julho de 
l 931, nara o qual o candidato teve o prazo o § 2.0 do citado 
art. 7_,E) Em seguida teve lugar a prova datilográfica, finda 
a qual fo: o candidato submetido a prova oral, tendo res
pondido satisfatoriamente a tôdas as perguntas que lhe foram 
formuladas, r elativas ao cargo, pelo espaço de meia hora. 
Terminàda a prova oral r euniu-se a comissão examinadora, 
que deliberou, por unanimidade, julgar o candidato habili 
tado para exercer o cargo de escrevente do c:tado ofício. 
A seguir determinou o MM. Juiz, que depois de consertados 
os autos e C. S. e P., fô sem conclusos, para os fins de 
direito. Nada mais havendo, foi êste encerrado com as for
malidades legais. Eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escrivão 
da Corregedoria Permanente, datilografei e subscrevi. 

(a) 

Vistos, etc. 

Atendendo ao que decidiu a comissão examinadora, con
forme auto de exame a fls. . . . . <lê tes autos, hei por bem 
nomear o Sr. . .......... ...... .. ... ................... . 
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para o cargo de escrevente habilitado do cartório do . .... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desta comarca. 

Expeça-se a competente portaria de nomeação, juntanclo
se uma cópia da mesma aos autos, devendo o nomeado prestar 
o competente compromisso após a homologação desta nomea
ção pela E grégia Corregedoria Geral da Justiça, para onde 
deverão ser remetidos os presentes autos. 

Intime-se. 

(data) 

Juiz de Direito 

VENCIMENTOS 

As propostas para fixação de vencimentos dêsses serv'.
dores devem ser encaminhadas à Secretaria da Justiça pelo 
1itular do cartório, efetivo ou não, sempre visadas pelo Juiz 
de Direito Corregedor. 

Os escreventes são numerados ordinalmente e seus venci
mentos devem corresponder a sua ordem hierárquica na ser
ventia, isto é, o 1.0 ganhará mais do que o 2.0 , êste mais do 
que o 3.0

, e assim sucessivamente, salvo os dos cartórios 
judiciais não oficializados, cuja matéria está regulada pela 
lei n. 5 239/ 1959. 

A lei n. 7 830, de 15 de fevereiro de 1963, todavia, con
feriu pelo art. 1.0

, parágrafo único, a competência da Secre
taria da Justiça para a fixação dos vencimentos elos escre
ventes, .auxiliares e fiéis de cartórios não oficializados, moti
vando o Ato n. 2, de 29 de janeiro de 1965, da mesma Secre
taria, que disciplinou a fixação da r emuneração, que, em 
regra, não poderá ser inferior ao salário-mínimo local. 

Ver, ainda, a P ortaria n. 10/65, da CGJ , encerrando 
normas complementares ao citado Ato. 

REGIME DISCIPLINAR 

A lei n. 5 299, de 14 de abril de 1959, estabeleceu me
didas relativas aos escreventes, auxiliares e fiéis dos cartórios 
não of'.cializados. 
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FÉRIAS E LICENÇAS 

A lei n. 2 177, de 23 de julho de 1953, regulou a con
cessão de férias e licenças aos servidores da Justiça. 

Atentar para as escalas anuais e para o gôzo obrigatório 
em cada exercício. 

A competência para a concessão de férias ou licenças, 
salvo o caso previsto no art. 14 da lei referida é do Corregedor 
Geral da Justiça. 

A exceção diz com as licenças para tratamento de saúde 
do servidor ou por motivo de doença em pessoa de sua fa
mília, bem como seu afastamento em virtude de nojo, dei;;de 
que não excedam a 8 dias, casos em que poderão ser conce
didas, no Interior do Estado, pelos respectivos juízes de di
reito corregeilores permanentes, os quais expedirão as neces
sárias portarias. 

Em todos os casos, o servidor deverá aguardar em exer
eício a concessão de férias ou licença, sob pena de respon
sabilidade. 

O Provimento n. 41/ 53 da CGJ, publicado no "Diário 
Oficial" de 15 de outubro de 1953, encerrou as instruções 
necessárias sôbre todos os afastamentos dos serventuários e 
de seus auxiliares. 

APOSENTADORIAS 

A aposentadoria dos serventuários, escreventes, etc., está 
regulada, bàsicamente, pela lei n. 465, de 28 de setembro de 
1949 e pelo decreto n. 19 365, de 20 de abril ele 1950. 

Legislação esparsa ( cf. leis ns. 507 / 1949, 751/ 1950, 889 / 
1950, 2 410/ 1953, 3 063/ 1955, 5 301/ 1959 e decreto n. 19 379/ 
1950) carreou algumas modificações quanto às inscrições, aos 
benefícios e à forma da arrecadação. 

A liquidação do respectivo tempo de serviço, tanto para 
a aposentadoria quanto para outros fins, é feita pela Corre
gedoria Geral da Justiça, por provocação dos interessados. 

Os requerimentos, com firmas reconhecidas, deverão ser 
acompanhados das certidões sôbre tempo de serviço, expedi
das pelos diversos cartór '. os onde trabalhavam os servidores, 



44 MANUAL DAS CORREIÇÕES 

certidões que deverão fazer expressa menção às fontes das 
buscas, a existência ou não de faltas disciplinares, a conti
nuidade ou não do exercício, trazendo, ainda, o "visto" do 
juiz de direito corregedor permanente, bem como as firmas 
reconhrcidas dos que a ubscrevern. 

SUBSTITUIÇÕES 

O oficial-maior, e na sua falta, o 1.0 escrevente do car
tório, substitui o serventuário nas suas férias, independente
mente de designação, bastando, que, por intermédio do Juízo, 
sejam expedidas comunicações do exercício à Corregedoria 
Geral da Justiça. 

O substituto legal do escrivão licenciado, em gôzo de 
licença-prêmio ou impedido por outro motivo, será ainda o 
oficial-maior e, na ausência ou impedimento dêste, o escre
vente mais antigo do mesmo cartório, devendo haver des'.gna
ção pelo escrivão e prévia aprovação do juiz de direito cor
regedor permanente (arts. 12, §§ 1.0 e 2.0 , e 15, § 3.0 , da 
lei n. 2 177 / 1953) é nomeação pela Corregedoria Geral da 
Justiça. 

No caso de ausência ou de impedimento do oficial-maior 
e de todos os escreventes habilitados para substituir o titular 
em férias, licenças ou impedidos por qualquer motivo, o juiz 
corregedor permanente indicará escrevente habilitado de. outro 
cartório da mesma comarca, dependendo o exercício de no
meação da Corregedoria Geral da Jusfça (art. 12, § 2. 0

, da 
lei citada). 

Aplicar-se-á o parágrafo único do art. 59 do decreto
lei estadual n. 11 058, de 26 de abril de 1940, na impossibi
lidade de observância do parágrafo anterior. 

Em '" '. :-~tando de cartório vago, até o provimento e 
posse do serventuário vitalício, a'.nda uma vez · será o oficial
maior e na falta dêste o escrevente mais graduado, o de
signado para responder pelo expediente. 

A designação, todavia, será feita mediante portaria 
expedida pelo juiz corregedor do cartório, que solicitará, in
continenti, à Secretaria da Justiça, a homologação dê se seu 
ato pelo chefe do Poder Executivo (art. 5.0 da lei n. 12 520, 
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de 22 de janeiro de 1942, com a redação que lhe foi dada 
pelas leis ns. 4 633, de 14 de janeiro de 1958, e 6 057, de 
24 de março de 1961). 

As substituições nos cartórios oficializados deverão ser 
feitas nos têrmos da lei n. 2 602, de 16 de janeiro de 1954. 

AUXILIARES 

A contratação dos auxiliares está regulada pelas dispo
sições da Portaria n. 16/63 da CGJ. 

OFICIAIS DE JUSTIÇA 

A lei n. 593, de 31 de dezembro de 1949, dispôs diver
sificadamente sôbre as vantagens, direitos e deveres dos 
oficiais de Justiça, inclusive, quanto à competência dos juízes 
de direito para a imposição das penas de itdvertência, repre
ensão e suspensão (art. 9.0

). 

As demais atribuições conferidas aos juízes deverão ser 
compreendidas em comum com as normas fixadas pela lei 
n. 8 051/63, no referente à Corregedoria Geral da Justiça 
(art. 86). 

Vale ser transcrito o despacho de 30 de julho de 1964, 
que solucionou dúvida a respeito: 

4 

"No processo n. 39/64, em que é interessada esta 
4.ª Chefia, foi exarado o seguinte despacho: A 4.ª 
Chefia da Subsecretaria Assisténte do Pessoal deseja 
saber se os MM. Juízes de Direito do Interior do 
Estado continuam com a faculdade, oriunda do art. 
11 da lei n. 593, de dezembro de 1949, de conceder 
licença e outros afastamentos aos oficiais de justiça 
de suas comarcas, ou se, diante dos têrmos da Portaria 
de n. 128, de 22 do corrente, tal direito cabe a esta 
Corregedoria Geral. O citado art. 11, da lei 593, dis
põe, efetivamente, que compete ao presidente do Tri
bunal, na Capital, e aos juízes de direito no interior, 
a concessão de licença e outros afastamentos, o abono 
e justificação de faltas, aos oficiais de justiça. O 
art. 86 da lei n. 8 101, de 16 de abril de 1964, em que 
se transformou a de n. 8 051, de 31 de dezembro de 
1963, todavia, alterou substancialmente a matéria. 
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Assim é que tirou a competência do presidente e dos 
juízes de direito, para dá-la ao Tribunal de Justiça, 
a faculdade de livre movimentação dos oficiais de 
justiça e a concessão de férias, licenças, afastamentos, 
adicionais por tempo de serviço e quaisquer outros 
direitos e vantagens. Mas, o Tribunal, pelo seu órgão 
dirigente administrativo, enquanto o contrário não fôr 
deliberado no Regimento Interno, ora em estudos, 
houve por bem de atribuir aquela faculdade à Corre
gedoria Geral da Justiça (V. Provimentos de ns. II 
e V do Conselho Superior da Magistratura). Em 
tais condições, solucionando a dúvida, fica expressa
mente consignado que, até que outro pronunciamento 
do Tribunal Pleno seja tomado, as licenças, afasta
mentos, adicionais por tempo de serviço e quaisquer 
outros direitos ou vantagens dos oficiais de justiça 
serão decididos por esta Corregedoria. Quanto às 
férias relativas a cada ano, bem como ao abono e 
justificação de faltas, aplicando-se por analogia o art. 
450 da CLF, caberá aos juízes do Interior resolver a 
respeito. No tocante às férias atrasadas e sua con
tagem em dôbro a competência é exclusivamente da 
Corregedoria Geral, observadas as regras dos arts. 467 
e 468 do Regulamento da CLF. Publique-se êste des
pacho para conhecimento e execução por parte dos 
MM. Juízes de Direito. São Paulo, 30 de julho de 
1964." 

a) OLAVO GUIMARÃES 
Corregedor Geral." 

De igual relêvo a Portaria n. 170/1964, também da 
CGJ. 

"O Desembargador OLA VO LIMA GUIMARÃES, 
Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribui
ções e considerando a necessidade de disciplinar as 
férias e a verificação de freqüência dos oficiais de 
justiça do Interior e do litoral: 

Resolve: 

Art. l.º As férias individuais dos oficiais de 
justiça, obrigatórias em cada ano, por fôrça do art. 
448 da Consolidação das Leis dos Funcionários, serão 
sempre gozadas nos meses de janeiro ou julho, de 
férias forenses, organizando os Drs. Juízes de Direito 
ou Diretores dos Foruns as respectivas escalas, tendo 
em vista que o período de férias será reduzido para 
vinte dias se o funcionário tiver dado mais de oito 
faltas abonadas e mais de cinco faltas justificadas ou 
injustificadas. 
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Art. 2.0 Quanto às férias do ano em curso de 
1964, ainda não gozadas ou que já não o possam ser, 
deverão os Drs. Juízes de Direito, se fôr o caso, 
oficiar à Corregedoria Geral, comunicando que as 
férias deixaram de ser gozadas por absoluta necessi
dade do serviço (um ofício para cada servidor) para 
o fim de, anotadas nos prontuários, poderem ser 
usufruídas nos anos subseqüentes, contadas em dôbro 
e ou para outros efeitos legais (art. 470 do Regula
mento da CLF). 

Art. 3.0 ·Os oficiais de Justiça de todo o Estado, 
a partir de 1.0 de dezembro dêste ano, passarão a 
assinar diàriamente, exceto aos sabados, o ponto em 
livro que será aberto e rubricado pelo juiz da comar
ca, ou vara, ao qual competirá abonar ou justificar 
as faltas dadas, de conformidade com os regulamentos 
em vigor. O livro de ponto ficará a cargo do cartório 
da Corregedoria permanente, sob a fiscalização dos 
respectivo escrivão, e será visado diàriamente pelo 
Dr. Juiz de Direito. Os atestados mensais de freqüên
cia serão passados com base nos livros de ponto. 

Publique-se por três vêzes, registre-se e enviem-se 
cópias a tôdas as Comarcas. 

São Paulo, 9 de novembro de 1964. 

a) OLA VO LIMA GUIMARÃES 
Corregedor Geral da Justiça." 

REGIMENTO DE CUSTAS 

As custas e os emolumentos pela expedição e preparo 
dos feitos ju"diciais, como pelos atos notariais e extrajudiciais, 
deverão ser cobrados de acôrdo com o Regimento estabele
cido com a lei n. 4 831, de 28 de agôsto de 1958 e suas 
modificações. 

Deverá ser presente que continua em vigor a legislação 
que dispõe sôbre isenção, redução, pagamento a final e fisca
lização da cobr.ança. 

O Regimento, todavia, sofreu sucessivas alterações nas 
suas diversas Tabelas. 

Assim é que a Tabela "E" referente aos depositários 
veio ser modificada pela lei n. 5 129, de 5 de janeiro de 
1959. 
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A T.abela "N" por seu turno, referente aos atos do 
Registro Civil das Pessoas Naturais, foi modificada pelas leis 
ns. 6 626, de 30 de dezembro de 1961 e 6 786, de 6 de abril 
de 1962. 

A Tabela "O" sofreu alterações pela lei n. 7 187, de 19 
de outubro de 1962, enquanto que as demais Tabelas tiveram 
dobrada a respectiva incidência pela lei n. 7 748, de 24 de 
janeiro de 1963. 

As custas e emolumentos dos Distribuidores (Tabela 
"B"), porém, foram objeto de lei distinta, a de n. 7 830, de 
15 de fevereiro de 1963, no art. 2.0

• 

A lei n. 8 101, de 16 de abril de 1964, no art. 135, 
voltou a alterar a Tabela "N" já modificada pelas leis ns. 
6 626 e 6 786. 

Por fim, a lei n. 8 553, de 30 de dezembro de 1964, no 
art. 9.0 , criou a taxa de expediente forense. 

O Regimento de Custas, com suas alterações deverá ser 
mantido afixado no Cartório, em lugar bem visível e fran
queado .ao público ( art. 23). 

As custas e emolumentos deverão ser cotadas à margem 
das certidões, traslados, cartas de sentença, formais, preca
tórias e quaisquer peças fornecidas pelos serventuários e 
oficiais de justiça às partes ou interessados, independente
mente do recibo que deverão conferir. às mesmas p~rtes, com 
a discriminação das parcelas correspondentes às importân
cias recebidas para pagamento e custas, emolumentos e des
pesas (arts. 8.0 e 9.0 ). 

Dada a obrigatoriedade do oficial em cotar· nos manda
dos, incluindo as despesas de condução e outras indispensá
veis ao seu cumprimento, será de conveniência que os mesmos 
mandados não sejam devolvidos ao cartório de origem sem 
o prévio visto do Distribuidor nas referidas cotas, para os 
fins e efeitos previstos no parágrafo único do art. 8.0 já 
referido. 

A infringência ao Regimento implica em responsabili
dade administrativa e criminal. 

A exigência de emolumento indevido é também conside
rada crime (Código Penal, art. 316, § 1.0

). O recebimento 
indevido ou excessivo ou a desobediência às disposições da 
lei, sujeita o faltoso a punição com multa, além da obrigação 
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da restituição em tresdôbro da importância cobrada em ex
cesso ou indevidamente ( art. 16). 

Aos juízes corregedores caberá a :fiscalização do cumpri
mento das disposições legais mencionadas, aplicando aos in
fratores, ex of ficiu, as penalidades cabíveis e da sua decisão 
cabe recurso, no prazo de cinco dias, ao Corregedor Geral 
da Justiça. 

TABELAS A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.0 DA LEI 
N.0 9.531, DE 6 DE OUTUBRO DE 1966 

TABELA "A" 

Dos Escrivães 

I - Ações ordinárias, divisórias, demarcatórias, processos 
de acidente do trabalho, embargos de terceiros, executivos e 
outros processos que, contestados, tomam o rito ordinário -
as custas serão calculadas sôbre o valor da causa: 

a) Valor até Cr$ 200.000, 4%; b) pelo que exceder de 
Cr$ 200.000 até Cr$ 500.000, mais 3%; c) pelo que exceder de 
Cr$ 500.000 até Cr$ 1.000.000, mais 1 %; d) pelo que exceder 
de Cr$ 1.000.000 até Cr$ 2.000.000, mais 0,5%; e) pelo que 
exceder de Cr$ 2.000.000 até Cr$ 10.000.000, mais 0,2%; f) pelo 
que exceder de Cr$ 10.000.000, mais, 0,1 %. 

Emolumento mínimo de Cr$ 7.000. 
Emolumento máximo de Cr$ 150.000. 

Notas: 

l.ª - Nos processos de acidente do trabalho, quando hou
ver acôrdo homologado pela autoridade judiciária, as custas 
serão calculadas na base de 1,5% sôbre o valor total da inde
nização paga em dinheiro pelo empregador. 

2.ª - Nos executivos fiscais, antes de decorrido o prazo 
para embargos à penhora, as custas serão cobradas da forma 
seguinte: 

a) valor até Cr$ 1.000 - Cr$ 400; b) valor superior a 
Cr$ 1.000 até Cr$ 3.000 - Cr 700; c) valor superior a Cr$ 
3.000 até Cr$ 5.000 - Cr$ 1.000; d) valor superior a Cr$ 5.000 
até Cr$ 10.000 - Cr$ 1.500; e) valor superior a Cr$ 10.000 

• Já ultimado o trabalho, sobreveio a lei n. 9 531, de 6 de outubro 
de 1966, alterando as tabelas de custas e emolumentos anexadas à lei 
n. 4 831, de 28 de agôsto de 1958. 

Alterou, também, os arts. 16 e 20 e seus §§, e especificamente 
revogou os arts. 67 da lei n. 6 626, de 30 de dezembro de 1961, 67 da 
lei n. 6 786, de 6 de abril de 1962, 1.0 da lei n. 7 748, de 24 de janeiro 
de 1963 e 1.0 e 2. 0 da lei n. 7 830, de 15 de fevereiro de 1963. 
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até Cr$ 50.000 - Cr$ 2.000; f) valor superior a Cr$ 50.000 até 
Cr$ 100.000 - Cr$ 3.000; g) valor superior a Cr$ 100.000 até 
Cr$ 200.000 - Cr$ 4.000; h) valor superior a Cr$ 200.000 -
as custas previstas na alínea anterior e mais Cr$ 50 em cada 
Cr$ 10.000 ou fração que acrescer, sendo o emolumento má
ximo de Cr$ 30.000. 

II - Ações e processos especiais em que haja instrução 
sumária, tais como venda de imóveis à prestação, venda de 
quinhão em coisa comum, remoção de tutor ou curador, cura
tela dos incapazes, dissolução e liquidação de sociedade, arbi
tramento de aluguel - metade do taxado no item anterior, 
sendo o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de Cr$ 75.000. 

III - Ações e processos especiais não incluídos em qual
quer outro item - a têrça parte do taxado no item I, sendo 
o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de Cr$ 60.000. 

IV - Retificações e averbações do registro cicil, pro
cessos acessórios, preventivos e incidentes, a quarta parte 
do taxado no item I, sendo o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo 
de Cr$ 40.000. 

V - Despejos: 
a) quando contestados, tomarem o rito ordinário - o 

mesmo taxado no item I; 
b) quando julgados sem contestação - a metade do taxa

do no item I; 
c) quando houver purgação da mora - a têrça parte do 

taxado no item I. 
Em qualquer dos casos o mínimo será de Cr$ 7.000. 
VI - Mandados de segurança: 
a) sem valor determinado e inestimável - Cr$ 10.000; 
b) com valor determinado - a metade do taxado no 

item I, sendo o mínimo de Cr$ 10.000. 
VII - Inventários, arrolamentos, arrecadação de herança 

jacente e bens de ausentes ou vagos - as custas serão cal
culadas sôbre o valor do monte-mor ou dos bens arrecadados: 

a) valor até Cr$ 1.000.000 - 1,5%; b) pelo que exceder 
de Cr$ 1.000.000 até Cr$ 2.000.000, mais 0,7%; c) pelo que exce
der de Cr$ 2.000.000 até Cr$ 5.000.000, mais 0,4%; d) pelo que 
exceder de Cr$ 5.000.000 até Cr$ 10.000.000, mais 0,3%; e) pelo 
que exceder de Cr$ 10.000.000 até Cr$ 50.000.000, mais 0,1 % ; 
f) pelo que exceder de Cr$ 50.000.000 mais 0,05% sendo o 
mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de Cr$ 150.000. ' 

Notas: 

1.ª - Nas precatórias vindas de outros Estados para 
avaliação de bens e pagamentos de impôsto de transmissão 
de propriedade "causa mortis", as custas serão calculadas 
sôbre o valor dos bens e cobradas pela metade do taxado, 
neste item, observado, porém, o mínimo. 

2.ª - Se o passivo absorver 80% ou mais do valor ativo, 
as custas serão cobradas pela metade, observando, porém, o 
mínimo. 

• 
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3.ª - Nos inventários negativos as custas serão cobradas 
pelo mínimo. 

VIII - Desquites: 
a) amigável - Cr$ 6.000; 
b) litigioso - Cr$ 20.000. 

• Nota: 

Havendo partilhas de bens, mais a metade das custas 
dos inventários, calculados sôbre o valor dos bens. 

IX - Falências e concordatas preventivas - as custas 
serão calculadas sôbre o valor do ativo apurado e cobradas 
de acôrdo com o previsto no item I, sendo o mínimo de Cr$ 
20.000 e o máximo de Cr$ 150.000. 

1 - Processos de habilitação retardatária de crédito e 
de restituição de mercadorias em falência ou concordata as 
custas serão calculadas da forma seguinte: 

a) valor do crédito ou das mercadorias até Cr$ 200.000 -
Cr$ 3.000; b) valor superior a Cr$ 200.000 até Cr$ 500.000 -
Cr$ 4.000; c) valor superior a Cr$ 500.000 - Cr$ 5.000. 

2 - Processos de impugnação de crédito em falências ou 
concordata - Cr$ 3.500. 

3 - Processos de extinção de obrigações - as custas 
serão calculadas na base de 1 % sôbre o valor dos créditos 
reconhecidos, sendo o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de 
Cr$ 50.000. . 

X - Protestos, interpelações e notificações sem valor 
declarado - Cr$. 5.000. 

XI - Processo de registro do testamento - Cr$ 5.000. 
XII - Processo de naturalização - Cr$ 5.000. 
XIII - Execução de sentenças: 
a) nas execuções de sentenças ilíquidas, as custas serão 

cobradas na base de dois terços das custas da ação; 
b) nos demais casos, na base de um têrço das custas 

da ação. 

Nota: 

Nas execuções contra a Fazenda Pública, as custas fixa
das neste item remuneram inclusive o ofício requisitório e 
o traslado das peças que o acompanharem. 

XIV - Precatórias, rogatórias e cartas de ordem rece
bidas pelo escrivão para cumprimento, salvo as previstas na 
nota l.ª do item VII: 

a) para fins de citação, intimação ou notificação - Cr$ 
3.000; b) para outros fins - Cr$ 7.000. 

XV - Exceções processadas em autos apartados - Cr$ 
5.000. 

XVI - Recurso de terceiro prejudicado - Cr$ 3.000. 
XVII - Agravo de instrumento, além das custas dos 

trasladas - Cr$ 1.500. 
XVIII - Processamento de alvarás, mandados e ofícios, 

em feitos findos - Cr$ 1.500. 

1 
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XIX - Desentranhamento de documentos: 
a) sem traslado: um documento - Cr$ 200; por do

cumento que acrescer - Cr$ 50; b) com traslado: o taxado 
na alínea anterior e mais as custas dos trabalhos. 

XX - Certidões extraídas de autos, livros ou documentos, 
em breve relatório ou "verbo ad verbum"; 

a) pela primeira fôlha - Cr$ 800; pela página que 
acrescer - Cr$ 300. 

XXI - Traslados de documentos ou de peças de pro· 
cessos: por página - Cr$ 300. 

XXII - Auto de arrematação ou adjudicação - as custas 
serão calculadas sôbre o valor da arrematação, ou adjudicação, 
na base de 1 %; 

Emolumento mínimo - Cr$ 2.000. 
Emolumento máximo - Cr$ 20.000. 
XXII! - Processos criminais - as custas serão cobra

das de acôrdo com o número de fôlhas do processo - por 
fôlha - Cr$ 300; 

Emolumento mínimo - Cr$ 7.000. 
Emolumento máximo - Cr$ 50.000. 

Nota: 

Não serão computadas as fôlhas correspondentes ao inqué
rito policial e ao processo nas instâncias superiores e nem 
as de simples juntada. 

XXIV - Habeas-corpus e incidentes nos processos cri· 
minais em autos apartados - o mesmo taxado no item XXII!. 

XXV - Resposta em fôlha corrida: 
De cada pessoa nela designada, sem direito a quaisquer 

outras custas - Cr$ 300. 

Nota: 

Na Capital será cobrado o emolumento fixo de Cr$ 3.000, 
compreendendo todos os cartórios criminais, o qual será reco
lhido antecipadamente, pelo interessado, na exatoria compe· 
tente. 

XXVI - Preparo pelo cartório para autenticação judicial 
dos livros fiscais e mercantis, inclusive tôdas as diligências 

Cr$ 3.500. 

XXVII - Preparo para "visto" em balanço - Cr$ 500. 

Notas Genéricas: 

1.0 - As custas desta Tabela remuneram todos os atos e 
têrmos do respectivo processo, inclusive mandados e preca
tórias de citação, intimação e notificação, editais para citação 
inicial e, nos mandados de segurança, o ofício requisitando 
informações a autoridade coatora; são excluídos, porém, as 
precatórias para prova e execução, alvarás, ofícios, cartas de 
sentença, formais de partilha; editais que não sejam para 
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citação inicial, e outras peças extraídas dos autos, que serão 
pagos à razão de Cr$ 600 a primeira fôlha e de Cr$ 300 as 
páginas seguintes. 

2.0 - As custas fixadas para as ações ou processos da 
sentença serão pagas em duas prestações iguais, salvo nos 
feitos referidos nos itens VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV. 

A primeira prestação corresponde aos atos e têrmos ini
ciais do processo e é exigível em seguida à expedição do 
mandado ou edital de citação. 

A segunda corresponde à fase probatória e decisória e é 
exigível nos processos contenciosos, depois da sentença e 
antes da interposição do recurso ou da execução e, nos demais 
processos, antes da sentença, ou de despacho que lhes ponha 
têrmo. 

3.0 - Pela informação verbal, quando o interessado dis
pensar a certidão, cobrar-se-á a têrça parte do taxado neste 
item. 

4.0 - Não se tratando de distribuição, as custas de certi
dões serão cobradas de acôrdo com o taxado para os escrivães. 

TABELA "C" 

Dos Contadores 

1 - Conta de Custas, em qualquer processo: 
a) as causas de valor até Cr$ 500.000 e de valor inesti

mável - Cr 300; b) de valor superior a Cr$ 500.000 até Cr$ 
1.000.000 - 500; c) de valor superior a Cr$ 1.000.000 até Cr$ 
10.000.000 - Cr$ 2.000; d) acima de Cr$ 10.000.000, mais Cr$ 10 
em cada Cr$ 1.000.000 ou fração. 

Emolumento máximo Cr$ 7.000. 
II - Conta de liquidação, inclusive juros e rateio - as 

custas serão calculadas sôbre o valor total da liquidação: 
por dez mil cruzeiros ou fração - Cr$ 100; emolumento 

mínimo - Cr$ 800; emolumento máximo - Cr$ 10.000. 
III - Cálculo de impôsto sôbre transmissão de proprie

dade "inter vivos" ou "causa mortis" em qualquer processo, 
e de liquidação em arrolamentos e inventários, sejam quantas 
forem as sucessões, inclusive todos os cálculos necessários à 
formação do ativo e passivo - as custas serão calculadas 
sôbre o valor: 

por dez mil cruzeiros ou fração: 
a) até o valor de Cr$ 1.000.000 - Cr 100; b) pelo que 

exceder de Cr$ 1.000.000 - Cr$ 10; emolumento mínimo Cr$ 
1.000; emolumento máximo - Cr$ 30.000. 

IV - Emenda ou reforma de cálculo, ou quando o pas
sivo absorver 80% ou mais do valor ativo, metade das custas 
do item anterior, salvo se a emenda ou reforma resulta do 
êrro ou culpa do contador, caso em que nada perceberá. 

V - Verificação ou conferência de créditos e contas em 
falências, concordatas, concursos creditórios, prestações de 
contas em geral - as custas serão calculadas sôbre o valor 
total dos créditos: 
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por dez mil cruzeiros ou fração - Cr$ 100; emolumento 
Cr$ 500; emolumento máximo - Cr$ 10.000. 
VI - Redução de cada papel de crédito, título da dívida 

pública, da estrangeira à moeda nacional e vice-versa -
Cr$ 200. 

VII - Certidões - o mesmo taxado para os escrivães. 

• TABELA "D" 

Dos Partidores 

I - Esbôço de partilha ou sobrepartilha - as custas 
serão calculadas sôbre o valor do monte-mor: 

por dez mil cruzeiros ou fração: a) até o valor de Cr$ 
1.000.000 - Cr$ 100; b) pelo que exceder de Cr$ 1.000.000 -
Cr$ 10; emolumento mínimo - Cr$ 1.000; emolumento má
ximo - Cr$ 30.000. 

II - Emenda ou reforma de esbôço de partilha ou sobre
partilha - a metade das custas do item anterior, salvo se a 
emenda ou reforma resultar de êrro ou culpa do partidor 
caso em que . nada receberá. 

III - Se o passivo absorver 80% ou mais do valor do 
ativo, a metade das custas do item I. 

IV - Certidões o mesmo taxado para os escrivães. 

TABELA "E" 

Dos Depositários 

I - De papéis de crédito, nos quais se compreendem 
títulos da dívida pública, ações de companhias, letras hipote
cárias, debêntures e quaisquer obrigações por somas ou va
lores nominativos ou ao portador, sôbre o seu valor nominal 
- 1%. 

As custas de execução também serão pagas em duas pres
tações: a primeira após a expedição do mandado ou edital 
de citação e a segunda depois da sentença que julgar a defesa 
do executado. 

3.0 - Nos inventários e arrolamentos, o requerente, em 
seguida ao despacho da petição inicial, pagará as custas míni
mas, completando o pagamento depois do cálculo do impôsto · 
de transmissão de propriedade "causa mortis". 

4.0 - Na arrecadação de herança jacente, de bens vagos 
e de ausentes, o pagamento das custas será feito em seguida 
à apuração do respectivo valor. 

5.0 - Nas falências e concordatas preventivas, o reque
rente, em seguida ao despacho da petição inicial, pagará Cr$ 
10.000. Após a apresentação do relatório do síndico ou do 
comissário será paga outra parcela de Cr$ 10.000 e o restante 
completado, nas falências, antes do pagamento dos credores, 
nas concordatas, no prazo que . a lei de falências determinar. 
Nos processos de habilitação retardatária, de impugnação de 
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crédito e de restituição de mercadorias, as custas serão pagas 
de uma só vez, no início e, nos processos de extinção de 
obrigações em duas prestações, de acôrdo com o disposto na 
nota 2.8 . 

6.º - Nos processos referidos nos itens VI, X, XI, XII 
e XIV, as custas serão pagas de uma só vez, em seguida ao 
despacho da petição inicial da precatória, rogatória ou carta 
de ordem. 

7.0 - Havendo reconvenção, as custas serão majoradas 
em um têrço. O pagamento desta majoração será feito pelo 
reconvinte, pelo modo determinado para o pagamento das 
custas da ação, mas a responsabilidade dos litigantes será 
fixada no julgado. 

8.0 - No caso de nova distribuição do feito, por incom
petência do juízo, caberá ao cartório que o processou a par
cela de custas já exigível. 

9.0 - O abandono ou desistência do feito, ou transação 
que lhe ponha têrmo, em qualquer fase do processo, não 
exonera da obrigação de pagar as custas já exigíveis nem dá 
direito à restituição. 

10.0 - Quando os autos do processo excederem de 500 
fôlhas, as custas serão majoradas de um quinto. 

11.º - Nos feitos em que o valor declarado fôr inferior 
ao da liquidação, será feito o reajustamento das custas com 
base no valor a final apurado ou resultante de cond~nação 
definitiva. 

12.0 - Nos autos requisitados por telegrama, radiograma 
ou telefone e nas intimações por carta, o escrivão terá o 
direito, também, à importância correspondente às despesas a 
serem efetuadas. 

13.0 - Nos processos criminais intentados mediante 
queixa, o requerente, em seguida ao despacho da petição 
inicial, pagará as custas mínimas, sendo o restante completado 
a final. Não sendo o processo iniciado mediante queixa, as 
custas serão pagas a final. 

TABELA "B" 

Dos Distribuidores 

I - Distribuição de qualquer espécie, inclusive lança
mento de nome dos interessados nos livros índices - Cr$ 500. 

II - Anotação de cancelamento ou retificação de distri
buição ordenada pelo juiz - Cr$ 100. 

III - Certidão de distribuição: 
a) período até 5 anos: uma pessoa - Cr$ 500; por pessoa 

que acrescer na mesma certidão - Cr$ 150; 
b) período superior a 5 e até 10 anos: uma pessoa 

Cr$ 800; acrescer na mesma certidão - Cr$ 300. 
c) período superior a 10 e até 200 anos: uma pessoa 

Cr$ 1.000; por pessoa que acrescer na mesma certidão 
Cr$ 600; 

i 



56 MANUAL DAS CORREIÇÕES 

d) período superior a 20 anos: uma pessoa - Cr$ 1.000; 
por pessoa que acrescer na mesma certidão - Cr$ 1.000. 

Notas: 

l.ª - Se a certidão constar de divw-sos nomes em vários 
períodos, as custas serão calculadas pela média de todos os 
períodos. 

2.ª - As custas previstas neste item correspondem à 
primeira fôlha das certidões, sendo pelas páginas seguintes 
cobrado o taxado para os escrivães. 

II - De móveis, artigos de comércio e quaisquer outros 
objetos corruptíveis, sôbre o sett valor - 4%. 

III - De dinheiro, peças de ouro, prata, jóias e pedras 
preciosas, sôbre o seu valor - 2%. 

IV - De imóveis urbanos ou rurais, sôbre o seu valor 
- 2%. 

V - Sôbre os rendimentos brutos produzidos pelos bens 
depositados, além dos emolumentos a que tiver direito por esta 
Tabela, mais 10%. 

VI - Nos executivos fiscais propostos pela Fazenda do 
Estado e pelas municipalidades, quando houver depósito, os 
emolumentos do depositário serão calculados sôbre o valor da 
dívida fiscal, observadas as disposições seguintes: 

a) nos de valor até Cr$ 1.000 - Cr$ 150; 
b) de mais de Cr$ 1.000 até Cr$ 2.000 sôbre o excesso 

- mais 10%; 
c) acima de Cr$ 2.000 sôbre o excesso - mais 4%; 
d) quando o objeto do depósito fôr imóvel rural ou 

urbano que exija administração do depositário, embora sem 
rendimento, o triplo dos emolumentos estabelecidos no dispo
sitivo anterior; 

e) sôbre os rendimentos brutos produzidos pelos bens 
depositados - mais 10%. 

VII - Quando sôbre os mesmos bens depositados recaí
rem várias penhoras, perceberá o depositário, além dos emo
lumentos integrais referentes à primeira, a metade dos que 
lhe competirem pelas demais. 

VIII - Os emolumentos que competem ao depositário não 
excluem a indenização das despesas justificadas com a guarda, 
fiscalização, conservação e administração dos bens depositados. 

Para ocorrer às despesas com os serviços de expediente, 
guarda, fiscalização e movimentação dos depósitos em dinheiro, 
perceberá o depositário, dos depósitos já exiStentes e dos que 
vierem a ser feitos, por ano ou fração, desde a data da sua 
entrada, dois milésimos do seu valor. 

IX - Não será cumprido mandado de levantamento da 
penhora e depósito sem que tenham sido pagos ao depositário 
os emolumentos taxados nesta Tabela e as despesas feitas com 
os bens depositados. 

X - O juiz do feito determinará a avaliação dos bens 
depositados se o seu valor não puder ser apurado nos autos 
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e não houver acôrdo entre a parte interessada no levanta
mento e o depositário. 

XI - Pela rasa e certidões que passar, terá o depositário 
os mesmos emolumentos taxados aos escrivães em geral. 

TABELA "F" 

Dos Oficiais de Justiça 

I - Citação, notificação ou intimação de uma pessoa: 
a) no perímetro urbano ou suburbano - Cr$ 1.500; 
b) no perímetro rural - Cr$ 2.000. 
Por pessoa que acrescer, residente ou encontrada debaixo 

do mesmo teto, mais Cr$ 200. 

Notas: 

l.ª - Se a citação, intimação ou notificação fôr com hora 
certa, as custas serão acrescidas de 50%. 

2.ª - Nas causas de valor superior a Cr$ 5.000.000 as 
custas serão acrescidas de 50%. 

II - Auto de penhora seqüestro, arresto, apreensão, des
pejo, prisão e outros não especificados, inclusive todos os atos 
complementares: 

a) no perímetro urbano ou suburbano - Cr$ 3.000; 
b) no perímetro rural - Cr$ 3.500. 

Notas: 

l.ª - O oficial de justiça nada perceberá pela intimação 
da penhora ou de outro auto que dê lugar a embargos ou 
defesa. 

2.ª - Nas causas de valor superior a Cr$ 5.000.000, as 
custas serão acrescidas de 50%. 

3.ª - Quando o ato, por determinação legal, deva ser pra
ticado por dois oficiais, cada um dos signatários do auto terá 
direito às custas taxadas neste item. 

III - As custas referentes à prática do ato não com
preendem as despesas com a condução do oficial. O interes
sado poderá fornecer condução não tendo o oficial, no caso, 
direito a qualquer importância a êsse título. 

TABELA "G" 

Dos Peritos 

I - Os salários dos peritos, salvo o disposto no item VII, 
serão fixados pelo juiz do feito até os limites máximos pre
vistos nesta Tabela, atendendo à relevância e dificuldade do 
trabalho, tempo consumado, condição financeira das partes e 
valor da causa. 
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II - Avaliação de ações de companhias, debêntures e 
títulos semelhantes e aluguéis ou rendas, conforme fôr arbi
trado pelo juiz de direito: 

por dez mil cruzeiros ou fração - até Cr 200; emolu
mento máximo - Cr$ 10.000. 

III - Avaliação de imóveis e outros bens: 
a) valor até Cr$ 200.000 - 3%; b) pelo que exceder de 

Cr$ 200.000 até o valor de Cr$ 500.000 - 2%; c) pelo que 
exceder de Cr$ 500.000 até o valor de Cr$ 2.000.000 - 1 % ; 
d) pelo que exceder de Cr$ 2.000.000 até o valor de Cr$ 
10.000.000 - 0,5%; e) pelo que exceder de Cr$ 10.000.000 -
0,1 % ; emolumento máximo - Cr$ 150.000. 

Nota: 

Os salários serão calculados sôbre o conjunto dos bens 
avaliados. Excedendo de cinco o número dêsses bens, as 
percentagens estabelecidas, bem como o emolumento máximo, 
poderão ser aumentados até o dôbro. 

IV - Arbitramento: o mesmo taxado no item anterior. 
V - Exames, vistorias e outras perícias de qualquer na

tureza - até o máximo de Cr$ 250.000. 

Notas: 

l.ª - Nos feitos de valor até Cr$ 1.000.000, o salário do 
perito não poderá exceder de 5% do valor da causa. 

2.ª - Nos exames, vistorias e perícias de maior comple
xidade, ou que exijam verificação demorada, desde que o 
valor da causa ou a condição financeira das partes comporte, 
o juiz poderá fixar o salário do perito até o dôbro previsto 
neste item. 

VI - Quando a perícia tiver de ser feita fora do perí
metro urbano terá o perito direito à condução se os interes
sados a não fornecerem. 

VII - Nas ações de divisão e demarcação de terras, os 
salários do agrimensor serão fixados de acôrdo com as normas 
previstas no Código de Processo Civil. 

TABELA "H" 

Dos Portefros 

I - Do pregão em audiência, qualquer que seja o número 
de apregoados - Cr$ 200. 

II - Da afixação dos editais de qualquer natureza e res
pectiva certidão - Cr$ 250. 

III - De intimação ou notificação que realizarem inclu
sive a certidão - Cr$ 500. 

IV - De arrematação de bens em hasta pública sôbre o 
valor por que forem os bens arrematados, vendidos ou arren
dados: 
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a) até Cr$ 200.000 - 2%; b) sôbre o que exceder de 
Cr$ 200.000 até Cr$ 500.000 - mais 0,75%; c) sôbre o que 
exceder de Cr$ 500.000 até Cr$ 2.000.000 - mais 0,50%; d) 
sôbre o que exceder de Cr . 2.000.000 - mais 0,25%; emolu
mento máximo - Cr$ 50.000. 

Nota: 

Havendo rem1ssao ou adjudicação os emolumentos serão 
divididos pela metade. 

TABELA "I" 

Dos Tl'ibunais de Justiça e de Alçada 

I - Agravo de instrumento - Cr$ 2.500. 
II - Agravo de petição e apelação (inclusive apelação 

"ex-officio" em desquite amigável): 
a) até o valor de Cr$ 300.000 - Cr$ 3.000; b) de valor 

superior a Cr$ 300.000. até 600.000 - Cr$ 4.000; c) de valor 
superior a Cr$ 600.000 até Cr$ 1.000.000 - Cr$ 5.000; d) de 
valor superior a Cr$ 1.000.000 até Cr$ 5.000.000 - Cr$ 6.000; 
e) de valor superior a Cr$ 5.000.000 até Cr$ 10.000.000 - Cr$ 
8.000; f) de valor superior a Cr$ 10.000.000 - Cr$ 10.000; g) 
de valor inestimável - Cr$ 3.000. 

III - Apelação criminal - Cr$ 3.000. 
IV - Carta testemunhável - Cr$ 2.500. 
V - Conflito de jurisdição - Cr$ 2.000. 
VI - Correição parcial - Cr$ 2.000. 
VII - Embargos e revistas - Cr$ 4.000. 
VIII - Exceção de suspeição - Cr$ 2.500. 
IX - Habeas-corpus - Cr$ 2.500. 
X - Mandado de segurança - Cr$ 15.000. 
XI - Queixa-crime - Cr$ 10.000. 
XII - Recurso extraordinário - Cr$ 2.000. 
XIII - Rescisória - sôbre o valor da ação - 2%; emo

lumento mínimo - Cr 5.000; emolumento máximo - Cr$ 
100.000. 

XIV - Processo ou recurso não previsto em outro item 
- Cr$ 3.000. 

XV - Certidões, alvarás, ofícios, editais, translados - o 
mesmo taxado para os escrivães. 

XVI - Outros atos previstos na tabela dos escrivães - o 
mesmo taxado para êsses .serventuários. 

Nota: 

As custas serão pagas antecipadamente, salvo nos casos 
exclufdos de preparo prévio, de acôrdo com os Regimentos 
dos Tribunais de Justiça e de Alçada. 
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TABELA "J" 

Dos Tabeliães de Notas 

I - De escritura com valor declarado: 
a) até Cr$ 1.000.000 - 3%; b) entre Cr$ 1.000.000 e Cr$ 

5.000.000 - mais 1 %; c) entre Cr$ 5.000.000 e Cr$ 10.000.000 
- mais 0,4%; d) acima de Cr$ 10.000.000 - mais 0,3%. 

II - Escritura de emancipação - Cr$ 10.000. 
III - Escritura de pacto antenupcional e autorização 

para comerciar - Cr$ 10.000. 
IV - Escritura de testamento público ou aprovação de 

testamento cerrado - Cr$ 30.000. 
V - Escritura e convenção ou especificação e condomí

nio em planos horizontais e suas modificações: 
a) pela convenção - Cr$ 15.000; b) por unidade autô

noma constante da especificação - Cr$ 5.000. 
VI - Escritura sem valor declarado, não prevista em 

outro dispositivo dêste Regimento - Cr$ 10.000. 
VII - Procuração ou subestabelecimento em livro espe

cial ou comum: 
a) com podêres "ad judicia" somente - Cr$ 1.000; b) 

outras procurações - Cr$ 1.500; c) revogação feita à margem 
da procuração - Cr$ 600. 

Em qualquer hipótese de cada outorgante que acrescer 
não sendo cônjuge - Cr$ 200. 

VIII - Reconhecimento do sinal, letra e firma ou firma 
somente - Cr$ 80. 

IX - Certidão ou traslado pela primeira fôlha - Cr$ 800. 
Por página seguinte - Cr$ 500. 
X - Pública-forma de qualquer ato fora das notas: pela -

primeira fôlha - Cr$ 800; por página seguinte - Cr$ 300. 
XI - Registro de procuração ou de outro documento em 

livro especial - por página de original - Cr$ 400. 
XII - Autenticação de plantas, mapas e documentos se

melhantes, de fotocópias e outras reproduções fotográficas, 
conferências e consêrto de instrumentos fora das notas, por 
fôlha - Cr$ 200. 

Notas: 

1.ª - O emolumento mm1mo de qualquer escritura será 
de Cr$ 10.000 e o máximo de Cr$ 200.000. 

2.ª - Se a escritura contiver mais de um contrato, ainda 
que entre as mesmas partes, contar-se-á por inteiro o emolu
mento de contrato de maior valor e pela quarta parte os 
demais contratos, não podendo exceder o máximo fixado na 
nota anterior. As intervenções ou anuências de terceiros não 
autorizam acréscimos de emolumentos. 

3.ª - Nas permutas o emolumento será contado sôbre o 
maior valor com o acréscimo de um quarto. 
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4.ª - As escrituras de quitação pagarão a têrça parte 
dos emolumentos acima fixados, sendo o mínimo de Cr$ 5.000 
e o máximo de Cr$ 50.000. 

5.ª - Pela escritura declarada sem efeito por culpa ou 
a pedido de qualquer das partes será devida a têrça parte do 
emolumento taxado, sendo o mínimo de Cr$ 5.000 e o máximo 
de Cr$ 50.000. 

6.ª - Pela procuração ou substabelecimento declarado 
sem efeito será devida a metade do emolumento taxado. 

7.ª - O emolumento das procurações em causa própria 
será o mesmo das escrituras com valor declarado. 

8.ª - O emolumento da escritura, procuração ou subesta
belecimento, compreende o primeiro traslado. 

9.ª - Os atos lavrados depois do horário normal de expe
diente ou fora do cartório terão os respectivos emolumentos 
acrescidos da metade. 

10.ª - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição 
nas escrituras, de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e 
outros papéis necessários à perfeição do ato, nem pela expe
dição de guias para o recolhimento de tributos relativos às 
escrituras. 

TABELA "K" 

Dos Oficiais do Registro de Imóveis 

I - De inscrição ou transcrição, incluindo buscas, indi
cações reais e pessoais e fornecimento da certidão-talão, sendo 
o emolumento mínimo de Cr$ 8.000 e o máximo de Cr$ 150.000: 

a) até Cr$ 1.000.000 - 1,5% ; b) entre Cr$ 1.000.000 e 
Cr$ 5.000.000 - mais 0,5%; c) entre Cr$ 5.000.000 e Cr$ .. . 
10.000.000 - mais 0,2%; d) entre Cr$ 10.000.000 e Cr$ .. . . 
50.000.000 - mais 0,1 %; e) acima de Cr$ 50.000.000 - mais 
0,05%; f) sem valor declarado - Cr$ 10.000. 

II - De averbação, inclusive buscas, indicações e certi
dão-talão, sendo o mínimo de Cr$ 4.000 e o máximo de Cr$ 
200.000: 

a) até Cr$ 1.000.000 - 0,4%; b) acima de Cr$ 1.000.000 
- mais 0,2 % ; c) sem valor declarado - Cr$ 4.000. 

III - Loteamento: 
a) inscrição de memorial de loteamento urbano, além 

das despesas de publicação pela imprensa, por lote - Cr$ 200; 
b) idem, loteamento rural por gleba - Cr$ 500; c) de aver
bação à margem da inscrição, o mesmo taxado no item II; 
d) de intimação, além das despesas de condução ou publi
cação pela imprensa - Cr$ 2.000. 

O emolumento mínimo será de Cr$ 30.000 e o máximo 
de Cr$ 100.000. 

A qualificação do loteamento como rural ou urbano de
penderá da destinação ou utilização do imóvel. 

5 
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IV - Certidão em breve relatório ou "verbo ad verbum" 
por pessoa, ainda que se refira ao nome por extenso e abre
viado ou se trate de espólio ou massa falida: 

a) até 5 anos - Cr$ 600; b) até 10 anos - Cr$ 1.000; 
c) até 20 anos - Cr$ 1.500; d) até 30 anos - Cr$ 2.000; e) 
mais de 30 anos - Cr$ 2.500. 

Nota: 

Os emolumentos previstos compreendem a primeira fôlha 
de certidão, sendo devidos mais Cr$ 300 por página que 
acrescer. 

V - Pela informação verbal, quando o interessado dis
pensar certidão, cobrar-se-á a metade do taxado no item IV. 

VI - Havendo adiamento do registro para a satisfação 
de exigência legal e o interessado pedir a prenotação do título, 
pagará o emolumento mínimo, sendo a respectiva importância 
deduzida do devido, quando o título voltar a registro. 

VII - Condomínio: 
a) pela inscrição de memorial de incorporação da insti

tuição ou da convenção de condomínio em planos horizontais, 
o mesmo taxado no item I, "b" - por unidade autônoma -
Cr$ 2.000. 

TABELA "L" 

Dos Oficiais do Registro de Títulos e Documentos 

I - Do registro integral do título, documento ou papel 
sem valor declarado ou para notificação até uma página -
Cr$ 1.000. 

II - Do registro integral de contrato, título ou documen
to com valor declarado: 

a) até Cr$ 50.000 - Cr$ 2.000; b) de mais de 50.000 
até Cr$ 100.000 - Cr$ 3.000; c) de mais de Cr$ 100.000 até 
Cr$ 1.000.000 - Cr$ 5.000; d) acima de Cr$ 1.000.000 - mais 
Cr 300 por Cr$ 100.000 ou fração, sendo o emolumento má
ximo - Cr$ 30.000. 

III - Do registro resumido ou do registro de penhoras, 
cauções e parcerias, até uma página - os emolumentos de 
registro integral com a redução de 25%. 

IV - De averbação - Cr$ 1.000. 
V - De notificação, inclusive a respectiva certidão à 

margem do registro e no documento, além da condução: 
a) no perímetro urbano - Cr$ 2.000; b) no perímetro 

rural - Cr$ 3.000. 
VI - Da matrícula de oficinas impressoras, jornais e 

outros periódicos - Cr$ 10.000. 
VII - Da inscrição de pessoas jurídicas de fins científicos, 

culturais, beneficentes ou religiosos, inclusive todos os atos 
do processo, registro e arquivamento - Cr$ 5.000. 
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VIII - Da inscrição de pessoas jurídicas de fins econô
micos incluindo todos os atos do processo, registro e arquiva
mento, sôbre o capital: 

a) até Cr$ 1.000.000 - Cr$ 6.000; b) até Cr$ 5.000.000 -
Cr$ 10.000; c) até Cr$ 10.000.000 - Cr$ 15.000; d) acima de 
Cr$ 10.000.000, mais Cr$ 100 por Cr$ 100.000, sendo o máximo 
de Cr$ 40.000. 

IX - Das certidões, o mesmo taxado para os oficiais do 
Registro de Imóveis. 

Notas: 

l.ª - Quando o documento levado a registro contiver 
mais de uma página os emolumentos serão majorados ele Cr$ 
300 por página acrescida. 

2.ª - Pelo cancelamento de inscrição de pessoa jurídica 
de fins econômicos será devida a têrça parte dos emolumentos 
do item VIII. Nos demais cancelamentos, os emolumentos 
serão os do item IV. 

TABELA "M" 

Dos Oficiais de Protestos de Letras e Títulos 

I - Da apresentação, protesto e registro do instrumento 
de protesto, quando houver, de letra de câmbio, nota promis
sória, duplicata ou qualquer outro título, inclusive intimação 
e notificação pessoal ou por edital, além das despesas de 
edital e condução sôbre o valor do título: 

a) até Cr$ 10.000 - Cr$ 600; b) de Cr$ 10.000 até Cr$ 
50.000 - Cr$ 1.000; c) de Cr$ 50.000 até Cr$ 100.000 - Cr$ 
2.000; d) de mais de Cr$ 100.000 - o mesmo fixado na letra 
"c", mais Cr 40 por Cr$ 10.000 ou fração. 

Máximo - Cr$ 30.000. 
II - De certidão de protesto, por pessoa ainda que se 

refira ao nome por extenso ou abreviado: 
a) até 5 anos - Cr 600; b) - mais de 5 anos - Cr$ 

1.000. 

Notas: 

l.ª - Os emolumentos previstos compreendem a primeira 
fôlha da certidão, sendo devidos mais Cr$ 300 por cópia que 
acrescer. 

2.ª - Quando a certidão se referir a mais de uma pessoa 
os emolumentos previstos serão majorados de Cr$ 200 por 
pessoa. 

III - De certidão de outra natureza, que não a referida 
no item II: 
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pela primeira fôlha - Cr$ 600; por página seguinte -
Cr$ 300. 

IV - Pela informação verbal, quando o interessado dis
pensar certidão, cobrar-se-á a têrça parte do taxado no item II. 

TABELA "N" 

Dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais 

I - Dos atos que lhes sejam permitidos praticar como 
escrivães, em geral ou como tabeliães de notas o taxado para 
os mesmos. 

II - Do casamento: 
a) pela habilitação do casamento, inclusive o preparo de 

papéis, ou mesmo quando apresentados já preparados, lavra
tura do assento e certidão extraída do livro-talão, excluídas 
as despesas de publicação pela imprensa - Cr$ 14.000; b) 
pela dispensa total ou parcial do prazo dos proclamas - mais 
Cr$ 5.000; c) pelo traslado de documento desentranhado dos 
autos - de cada um Cr$ 150; d) pela lavratura de assento 
de casamento, à vista de certidão fornecida por outro cartório, 
inclusive a certidão do livro-talão - Cr$ 4.000; e) pela dili
gência para realização do casamento fora do cartório, excluí
das as despesas com a condução, que será forI}ecida pelo 
interessado - Cr$ 7.500; f) pelo registro e afixação de edital 
de proclamas, recebido de outro cartório, inclusive a certidão 
fornecida - Cr$ 1.500. 

III - Dos assentos de nascimento e óbito: 
a) quando feitos no prazo legal, inclusive a certidão do 

livro-talão - Cr$ 2.000; b) quando feitos mediante petição ou 
mandado, ou lei de exceção - Cr$ 2.500. 

IV - Do registro ou inscrição de emancipação, interdição, 
ausência e aquisição definitiva de nacionalidade brasileira e 
da transcrição de registro de nascimento, casamento ou óbito 
verificado no estrangeiro, inclusive certidão fornecida à parte 

Cr 4.000. 
V - De averbação ou retificação de assento: 
a) quando lavradas à margem do assento - Cr$ 2.500; 

b) sendo necessário transporte para outra fôlha, mais Cr$ 
1.000; c) quando referente à anulação de casamento, desquite, 
ou restabelecimento de sociedade conjugal - Cr$ 3.000. 

VI - De certidão de registro civil: 
a) em breve relatório: 
1 - até 10 (dez anos) - Cr$ 750; 2 - de mais de 10 (dez) 

anos - Cr$ 1.250; b) em inteiro teor, no todo ou em parte, 
além do acima taxado, mais Cr$ 500. 

VII - Das buscas: 
a) nos livros e papéis, referentes ao registro civil, mes

mo quando não fôr solicitada certidão: 
1 - até 10 (dez anos) - Cr$ 500; 2 - de mais de 10 

(dez anos), Cr$ 50 por ano, sendo o máximo Cr$ 1.000. 
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VIII - Do processo para retificação de registro: 
Pelo processo estabelecido pela Lei federal n.0 3. 764, de 

25 de abril de 1960, excluídos os emolumentos devidos no 
item V desta Tabela e, quando deferida a retificação, pela 
sua lavratura no livro: 

a) quando se tratar de um só assunto - Cr$ 4.000; b) 
por assento excedente - Cr$ 1.500. 

TABELA "O" 

Do Estado 

I - Constituem renda do Estado os seguintes acresc1mos 
às custas e emolumentos atribuídos aos serventuários nas 
respectivas Tabelas : 

a) nos feitos judiciais, importância igual à metade das 
·custas taxadas na Tabela "A" (Dos Escrivães); 

b) nos atos dos tabeliães de notas e protestos, oficiais 
de registro de imóveis e títulos e documentos, importância 
correspondente a 15% (quinze por cento) das respectivas 
custas e emolumentos taxados nas Tabelas "J", "K'', "L" 
e "M". 

PREPAROS NO TRIBUNAL 

A viso aos Advogados, Escrivães e Contadores 

Em virtude da promulgação da Lei n. 9.531, de 6 de 
outubro último, que alterou as tabelas de causas anexas à 
Lei n. 4.831, de 28 de agôsto de 1958, os preparas devidos no 
Tribunal passaram a ser os constantes das tabelas a seguir 
tr anscritas. 

A efetuação do preparo, facultativamente arrecadáveis 
nos cartórios de origem, deve obedecer às seguintes normas: 

a) as importâncias devidas ao Estado (tabela "I", da 
Lei n. 4.831/ 58, alterada pela Lei n. 9.531/ 66) devem ser 
arrecadadas por verba (diretamente aos órgãos arrecadado
res da F.azenda), ou em selos específicos do Estado ; 

b) as devidas à Ordem dos Advogados - Caixa de 
Assistência ( 5% do devido ao Estado), também, por verba, 
ou em selos específicos da ordem (se por verba, desde que 
fique especificado caber à Ordem) ; 

c) as devidas à Carteira de Previdência, dos Advoga
dos - órgão subordinado ao I.P.E.S.P. e que nada tem 
a haver com a Ordem dos Advogados - da seguinte ma
neira: 
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I) os 5 % (do que cabe ao Estado), por verba (desde 
que fiqu e especificado caber à Carteira), ou em selos espe
cíficos da Ordem (Lei n. 5.174/ 5'9 e Decreto n. 34.641/ 59); 

II) a taxa fixa de Cr$ 100 (Lei e Decreto supramen
cionadas), sõmente por verba (enquanto não houver selos 
ei;pecíficos para essa arrecadação) ; deverá ser especificado 
caber à Carteira de Previdência dos Advogados. 

É absolutamente necessário que a arrecadação fique 
constando nos autos, separadamente das custas da primeira 
instância; e que os três itens (ao Estado, à Ordem dos Advo
gados e à Carteira de Previdência) sejam perfeitamente in- · 
dividualizados nas guias de recolhimento ou selagens. 

Recomenda-se a máxima observância dessas normas e 
das tabelas r espectivas, nma vez que a não arrecadação ou 
arrecada~ão incompleta do preparo poderá acarretar deserção 
do recurso interposto. 

TABELA DE PREPAROS 

Agravos de Petição, Apelações Cíveis (inclusive apelação "ex· 
officio" em desquite amigável): 

Até Cr$ 300. 000 
Ao Estado ..... .... .......... . ....... . . . .. . 
A Ordem dos Advogados ........ . ..... .. .. . 
A Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ................................. . 

De Cr$ 1 .000.001 a Cr$ 5.000.000 
Ao Estado ................................ . 
A Ordem dos Advogados ........... . ...... . 
A Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ... .. ................ . ........... . 

De Cr$ 600. 001 a Cr$ 1. 000. 000 
Ao Estado .... ........ . . .................. . 
A Ordem dos Advogados .... ......... . . ... . 
A Carteira de Previdência (5%) ......... . 
'l'axa Fixa ............ .. . . ................. . 

Cr$ 

3.000 
150 
150 
100 

3.400 

4.000 
200 
200 
100 

4.500 

5.000 
250 
250 
100 

5.600 
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De Cr$ 1.000.001 a Cr$ 5.000.000 
Ao Estado ................................ . 
À Ordem dos Advogados .................. . 
À Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa .. .. . . ... ........... . ......... .. . . 

De 8r$ 5.000.001 a Cr$ 10.000.000 
Ao Estado ................................ . 
À Ordem dos Advogados .... ... .... .. .. ... . 
À Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ................................. . 

De valor superior a Cr$ 10. 000. 000 
Ao Estado .... ... . ........ . ............... . 
À Ordem dos Advogados .................. . 
À Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ................................. . 

Agravos de Instrumento, Cartas Testemunháveis, 
e Exceções de Suspeição 

Ao Estado ................................ . 
À Ordem dos Advogados .................. . 
À Carteira de Previdência (5%) ........ . . 
Taxa Fixa ......... .. ... . ....... ...... . ... . . 

Correições Parciais e Conflitos de Jurisdição 

Ao E stado ................................ . 
À Ordem dos Advogados .................. . 
À Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ........... . ..................... . 

Queixas-Crime 

Ao Estado ............... . ....... . ..... . .. . 
À Ordem dos Advogados .................. . 
À Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ........ .. ............. . ......... . 

Ações Rescisórias 

6.000 
300 
300 
100 

6.700 

8.000 
400 
400 
100 

8.UOO 

10.000 
500 
500 
100 

11.100 

2.500 
125 
125 
100 

2.850 

2.000 
100 
100 
100 

2.300 

10.000 
500 
500 
100 

11.100 

67 

Ao Estado: 2% (dois por cento) sôbre o valor da causa; 
e mais as importâncias devidas à Ordem e a Carteira de Pre-
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vidência (emolumento mínimo Cr$ 5.000; emolumento máximo 
Cr$ 100.000). 

Embargos e Revistas 

Ao Estado ..... ... ........... . ............ . 
A Ordem dos Advogados ..... .. ........... . 
A Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ........ ... . . ..... ..... . .. .. . . . .. . 

Mandados de Segurança (originários) 

Ao Estado .. ... .. . . . ............... . . . .. .. . 
A Ordem dos Advogados ....... ....... .... . 
A Carteira de Previdência (5%) ... ...... . 
Taxa Fixa ... .............. ..... .. ......... . 

De Valor Inestimável 

Ao Estado ................ .. .............. . 
A Ordem dos Advogados .................. . 
A Carteira de Previdência (5%) ... ... . .. . 
Taxa Fixa ................................. . 

Processos ou recursos não previstos em outro 
item 

Ao Estado ............... . .. . .. .. .... . . ... . 
A Ordem dos Advogados .................. . 
A Carteira de Previdência (5%) ......... . 
Taxa Fixa ........ . . ...... ............ ... .. . 

Cr$ 

4.000 
200 
200 
100 

4.500 

15.000 
750 
750 
100 

16.600 

3.000 
150 
150 
100 

3.400 

3.000 
150 
150 
100 

3.400 

Observação: Nos feitos da competência originária dos 
Tribunais, Mandados de Segurança, Ação Rescisória, Conflitos 
de Jurisdição e Exceção de Suspeição - há a acrescer a 
"taxa de expediente forense" - (Lei n. 8. 553, de 30/12/64), 
nas seguintes bases: 

De 2 a 6 vêzes o salário mínimo 
De 6 a 12 vêzes o salário m1mmo 
De 12 para mais . . ...................... . 

Cr$ 

1.000 
2.000 
3.000 
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NORMAS GERAIS 

1 - Instalar os cartórios dentro do respectivo distrito, 
em lugar de fácil acesso ao público e que ofereça boas con
dições de seguran\ía, higiene e confôrto, a critério do juiz 
( art. 11 do Regimento das Correições) ; 

2 - colocar do lado de fora do edifício placa indica
tiva ou inscrição que a substitua : 

Cartório do 1.0 Ofício Judicial e Notas; 
Cartório do Registro de Imóveis e Anexos ; 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e 

Anexos (se existentes) ; 
Cartório do Distribuidor e Anexos (se existentes); 

3 - separar os arquivos e o recinto do trabalho do local 
destinado ao atendimento do público, sendo recomendável o 
uso de gradil ou balcão ; 

4 - guardar os livros e documentos debaixo de chave, 
em lugar seguro; 

5 - manter armários suficientes de modo a poder se
parar os processos em andamento, tendo em vista a natureza 
do feito e os anos da distribuição; 

6 - hastear as bandeiras nacional e estadual em dias 
próprios, conforme o disposto no decreto-lei federal n. 4 545, 
de 31 de julho de 1942 e no decreto estadual n. 16 349, 
de 1946; 

7 - afixar as tabela de custas no interior dos cartó
rios, mas, em lugar bem visível e franqueado ao público;* 

8 - escriturar os livros diàriamente, em ordem crono
lógica de declarações, inscrições ou registros, sem abrevia
tur.as, nem algarismos encontrados no texto; 

9 - manter os livros em bom estado de conservação, 
encadernando os desgastados e com fôlhas sôltas; 

• O Provimento n. 7/ 66, de 21 de outubro de 1966, da CGJ assim 
d ~termina, a ssim como aos jufzes competentes a fisca lização e o cum
primento da determinação, aplicando ao::i infratores ex of!icio as pena 
lidades cabrvei . 
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10 - evitar emendas, rasuras, borrões e entrelinhas. No 
fim de cada ato praticado e antes da subscrição e das assina
turas das partes e testemunhas, ressalvar as emendas, entre
linhas e outras circunstâncias que possam ocasionar dúvidas; 

11 - usar tinta indelével, preta ou azul; 
12 - exigir boa caligrafia dos escreventes incumbidos 

das e:criturações, pondo em destaque os assuntos, sublinhando 
os títulos e facilitando a consulta; 

13 - não permitir a escrituração dos livros essenciais 
por pessoas não habilitadas; somente o Serventuário e o 
Oficial Maior podem subscrever assentos, averbações, anota
ções, editais, traslados e certidões; 

14 - no livro de Registro de Feitos, ressalvados os lan
çamentos próprios e específicos do Registro Civ:I, fazer todos 
os demais, quer de hab eas corpus, quer de ações executivas
fiscais ou da Justiça do 'l'rabalho, quando fôr o caso, . con
quanto hajam registros obrigatórios e facultativos em livros 
espec~ars. O Registro de Feitos deverá ser o espêlho fiel de 
todo o movimento do cartório. Sua numeração será em séries 
anuais (ex. 1/65, 25/ 65, etc.). Os feitos recebem os números 
correspondentes, seguidos de uma barra e da indicação dos 
dois números finais do ano em curso. Índ'.ces, preferencial
mente, em fichas, com os nomes de todos os requerentes e 
requeridos; 

15 - autenticar, regularmente, todos os livros, os quais 
devem ser rubricados pelo juiz que subscreverá os têrmos de 
abertura e de encerramento, lançados ao meio da primeira 
e da última fôlha numerada. Hoje, admite-se o uso de chan
cela (Provimento n. 1/ 59 e Portaria n. 55/64 da Corregedoria 
Geral da Justiça), inclusive, para os livros comerciais. 

A chancela, porém, não poderá ser usada nos têrmos de 
abertura e de encerramento, devendo constar do de abertura 
o nome do serventuário encarregado da aposição da referida 
chancela judicial e responsável pela verificação da regula
ridade da paginação do livro; no mesmo têrmo deverá ser 
especificada a finalidade do livro, o número das fôlhas e a 
rubrica usada pelo juiz; 

16 - ao ser aberto nôvo livro, inclusive, de natureza 
comercial, exibir ao juiz para o visto, o livro encerrado ou 
que venha encerrar-se brevemente, fazendo constar do têrmo 

·- ---- -~------------
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de abertura se está findo ou quase findo o livro anterior, 
da mesma espécie e destinado ao mesmo fim ; 

17 - seguir os modelos já recomendados nos Provimen
tos Gerais, especialmente os criados com o Provimento n. 40/ 53 
da Corregedoria Geral da Justiça "Rev. dos Tribs." 214, 
219 e 220 ) ; 

18 - observar o disposto na lei n. 4 831/1958 (Regi
mento de Custas), .art. 2.0 , parágrafo único, provocando a 
conclusão dos autos em que as partes demonstrem desinte
rêsse no prosseguimento, inclusive, pelo não pagamento das 
custas vencidas ; 

19 - fazer os registros dos feitos de acôrdo com o título 
da distribuição; 

20 - indicar a natureza das precatórias ao fazer o re
gistro, inclusive. escriturando o nome dos requerentes e dos 
requeridos; 

21 - esmerar-se na escrituração dos livros, sistemati
zando o andamento dos feitos e arquivando os feitos liqui
dados ou findos ; 

22 - lançtar à máquina ou carimbo, os atos, têrmos e 
informações que incumbem ao escrivão, usando papel bom, 
apresentando serviço limpo, bem datilografado, com boa apa
rência, sem erros, falhas ou omissões, em linguagem correta 
e respeitosa; 

23 - na prática de todos os atos, observar os prazos a 
fim de evitar as imposições de penas, não permitindo a 
paralisação dos feitos enquanto não contiverem o despacho 
"Arquive-se" e o "Visto em Correição", emaçando-os e tiran
do-os da circulação quando estiverem findos ou liquidados; 

24 - evitar naquilo que compete aos escrivães o tumul
tuamento e a subversão de atos e têrmos processuais; 

25 - expedir em tempo as comunicações devidas (ex. 
Polícia, Gabinete de Investigações e Distribuidores) ; 

26 - consignar nos têrmos de conclusão ou de vista os 
nomes por extenso dos juízes, promotores ou advogados, es
clarecendo quanto a êstes a condição de procurador do autor 
ou do réu; 
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27 - organizar os autos suplementares, nos têrmos do 
art. 14 do Código de Processo Civil; 

28 - observar que os pedidos de assistência judiciária, 
ainda que formulados no curso da ação, deverão ser autuados 
em separado, apensando-se os respectivos autos aos da causa 
principal depois de resolvido o incidente ( art. 6. 0 da lei 
federal n. 1 060, de 5 de fevereiro de 1950) ; 

29 - exibir, mensalmente, ao Juiz para o seu visto os 
livros de registro de surs·is, carga de mandados dos oficiais 
de justiça; comunicações ao Gabinete e Livro-Caixa (diário) ; 

30 - publicar os editais nos têrmos dos Provimentos 
ns. 4 e 9/64 do Conselho Superior da Magistratura. 

Anotações: 

ESCIUVANIAS E TABELIONATOS 

SELAGEM 

1 - Os têrmos de aberturas, de encerramento, bem 
como, a rubrica das fôlhas dos livros, sujeitavam-se à inci
dência tributãria federal e estadual; 
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2 - hoje, não há mais que se cogitar da questionada 
selagem, tanto a federal quanto a estadual; 

3 - o sêlo federal não se faz devido desde a lei n. 3 519, 
de 30 de dezembro de 1958, enquanto que o estadual desde a • 
lei n. 6 626, de 30 de dezembro de 1961; 

4 - deverá ser observado, todavia, que a correição al
cança livros já em uso de longa data e nesta hipótese não 
deverá ser descurada a carga tributária que havia ao tempo 
da abertura dos mesmos livros. 

Anotações: 

LIVROS GERAIS 

1 - Visitas e correições; 
2 - Caixa ou Diário (receita e despesa) (decreto 

n. 5 129, de julho de 1931, art. 23 e art. 6.0
, 

§ 2.0 , do decreto n. 6 719, de 17 de outubro de 
1959); 

3 - Carga e descarga de autos e papéis (lei n. 2.421. 
de 14 de janeiro de 1930, art. 136) ; 

4 - Protocolo ; 
5 - Classificadores. 

NOTAS 

1 - O Livro-Caixa é o livro diário do cartório para o 
lançamento da sua receita e despesa; como o seu nome indica, 
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a rscrituração deverá ser mantida rigorosamente em dia; 0s 
lan~arnentos deverão ser balanceados ao final do mês, quando 
da exibição do livro ao juiz para o seu visto; 

2 - o Livro-Carga deverá ser desdobrado para o registro 
das cargas feitas para o juiz, promotor, advogados e outros; 
periodicamente, deverá ser r evisto para a cobrança dos autos 
retidos ou não devolvidos nos prazos; distingue-se do Livro
-Protocolo; '" 

i:l - o Protocolo destina-se ao registro dos ca. os de en
trega ou de remessa que não implique em devolução; 

4 - será de conven1ência o tresdobramento dos classi
ficadores. a saber : 

a) ~lassificador das cópias dos ofícios expedidos, nume
rando-os anualmente (ex. 1/65, 25/ 65) e observando que em 
havendo processos duas serão as cópias, uma delas para os 
autos e a outra para o classifi cador; 

b) classificador, em ordem alfabética., dos ofícios rece
bidos e não entranhados aos autos; 

e) classificador, em ordem alfabética, dos provimentos, 
portarias, circulares e instruções, organizando-se índice na 
primeira fôlha. 

LIVROS CíVEIS 

1 - Registro geral de feitos, com índice (art. 40, 
§ 5.0 do decreto federal n. 4 786, de 3 de dezem
bro de 1930) ; 4 2 - Registro de testamentos (art. 526 do Código de • 
Processo Civil) ; 

3 - Protocolo de audiências ( art. 272, idem) ; 
4 - Registro de sen1,enças; 

k5' - - Compromissos de tutôres e cnrador es; 
• G - Cofre de órfãos; . 

7 -- Registro de mandados entregues aos oficiais ele 
justiça, peritr1s e avaliadores. 

NOTAS 

1 - O índice do liv•:o de registro geral de fei tos poderfi 
ser crn fichas, servindo, ·lambém, de índice dos processos; ao 

• Tenha-se presente o Provimento n. 20/ 66, do Conselho Superior 
<h Magis tratura que cispõe sõbre cobrança de autos em poder de advo
gados , provimento publicarlo na "Rcv. elos Tribs. '', vol. 369/ 352 e 353 . 
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final do ano é de conveniência o seu encerramento com o resu
mo do movimento. Ex. : 

o) feitos distribuídos d/ o ano .... 
b) feitos vindos d/ anos anteriores 

Total ................. . 
e) :feitos liquidados d/ o ano ... ... . 
d) :feitos que passam p/ o ano seguinte 

Soma ................. . 

Com tais providências, terá o cartório elementos para 
informaçõc>s exatas e imediatas sôbre o número de processos 
em andamento em cada exercício; 

2 - registrar no livro referido todos os processos, inclu
sive os criminais alcançando os habeas cm·pus, os executivos
-fiscais :federais estaduais e municipais, os procedimentos 
trabalhistas, enfim, os feitos de tôda natureza distribuídos 
ao cartório, sem prejuízo dos lançamentos nqs livros espe
cíficos; 

3 --- o protocolo de audiências poderá ser desdobrado 
sc>gundo o movimento das comarcas, em protocolo de audiên
cias cíveis, crumnais e trabalhistas, o mesmo ocorrendo em 
relação ao liYro de r egistro de sentenças; 

4 - no livre de compromisso de tutôres e curadores, e 
à margem de cada compromisso, :fazer referência ao núrnrro 
do processo em que o compromisso foi deferido; 

5 - no livro-cofre de órfãos anotar em cada registro o 
número do feito e do maço do arquivo; 

6 - o livro de carga de mandados, também, exige exibi
ção mensal ao juiz para o seu visto; trata-se de livro que 
impõe revisão e fiscalização constante pelo serventuário e pelo 
magistra.do, a fim de poder ser controlada a atividade dos 
oficiais e dos peritos, especialmente, quanto aos prazos. 

IJTVROS CíVEIS - RAMO DE FALÊNCIAS 

~ 1 - Registro de inquéritos judiciais; 

NOTAS 
J -- Criado pelo Provimento da Corregedoria Geral da 

Justiça, de 24 de novembro de 1953, publicado na "Rev. dos 
Tribs.", vol. 219/614. 
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2 - O Provimento estabelece um roteiro dos mais úteis 
para o processo !alimentar, distinguindo os itens "arrecada
ção, administração, continuação de negócios, verificação e 
classificação dos créditos, inquérito judicial, liquidação 
leilão, pagamento aos credores, encerramento". 

Anotações : 

e 
LIVROS CíVEIS - RAMO FISCAL 

~ - Registro de feitos executivos-fiscais nacionais 
(facultativo) ; 

~ - Registro de feitos executivos-fiscais estaduais, 
(lei n. 2 844 de 1937, art. 88 e Código de Im
postos e Taxas, Liv. XI, art. 11); 

\_3 - Registro de feitos executivo.s-fiscais municipais 
(facultativo). 

NOTAS 

1 - Os registros de feitos executivos-fiscais nacionais e 
municipais são facultativos, bastando a escrituração de tais 
ações no livro de registro geral de feitos; todavia, será con
veniente consignar que os cartórios que se utilizam dos r efe
ridos livros, necessàriamente, deverão proceder ao duplo re· 
gistro, isto é, uma vez no livro específico e a outra no livro 
geral; 
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2 - os feitos executivos-fiscais estaduais, todavia, são 
de registro obrigatório no livro específico, exigido pelo Código 
de Impostos e Taxas, Livro XI, art. 11, que reclama, também, 
referências ao número e à série do executivo, nome do exe
cutado, data da expedição do mandado, da realização da pe
nhora, do fornecimento das guias e do pagamento do débito, 
com a reserva de uma coluna para a anotação de outras ocor
rências do curso do executivo. A escrituração, portanto, será 
dúplice, uma vez no livro específico e a outra no livro de 
registro geral de feitos; 

3 - observar no sentido de que as penhoras ou os ônu~ 
sôbre imóveis sejam inscritos no Registro Imobiliário (Decreto 
n. 4 857, 'de f-l de novembro de 1939, arts. 178, VI, 279 e 280 
e Código de Processo Civil, art. 348) . 

LIVROS CíVEIS - RAMO TRABALHISTA 

1 - Registro de feitos (facultativo) ( arts. 784 e 
817 da Consolidação das Leis do Trabalho) ; 

2 - Registro de audiências e de atas (facultativo) 
arts. 817, 851, 831 e parágrafo único e 764. § 
3.0 , idem) ; 

NOTAS 

1 - O registro de feitos e o registro de audiências pode
rão ser feitos nos livros cíveis, mas, registrados os feitos no 
livro próprio, também deverão ser no livro geral. 

6 

J.JIVROS CRIMINAIS 

1 - Registro geral de feitos com índice (o mesmo 
livro já relacionado dentre os cíveis) ; 

2 - Protocolo de audiências; 

3- Fianças, com índice (art. 329 do Código de 
Processo Penal); 

4- Registro de sentenças (art. 389 do Código de 
Processo Penal); 
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5 - Rol dos culpados, com índice (art. 393, II, do 
Código de Processo Penal) ; 

6 - Registro de averbações do sursis, com índice 
( art. 709 do Código de Processo Penal e art. 
10 do decreto n. 16 588 de 6 de setembro de 
1924); 

7 - Registro do sêlo penitenciário ( art. 19 do de
creto-lei f ederal n. 1 726, de 1.0 de novembro 
de 1939) ; 

8 - Registro de Comunicações ao Departamento de 
Identificação do Gabinete de Investigações ( art . 
6.0 do decreto estadual n. 11 285 de 5 de agôsto 
de 1940) . 

1 - O registro geral ele feitos é o mesmo referido no rol 
dos livros cíveis; 

2 - o protocolo de audiências será de preferência dis
tinto daquele destinado às audiências cíveis; o mesmo será 
observado quanto ao registro das sentenças; 

3 - ao final dos têrmos de fiança inutilizar o sêlo peni
tenciário na porcentagem de 10% sôbre o valor arbitrado e 
{) sêlo estadual previsto no Código de Impostos e Taxas, Livro 
VI, Tabela "A", n. 27, com a r edação dada pela lei n. 3 672/ 
/1956; 

4 - no livro-rol dos culpados, qualificar os r éus, reser
vando coluna própria para a baixa na culpa a ser procedida 
quando houver decisão absolutória na instância superior; 
igualmente, lançar o nome do réu se houver condenaÇão, re
formando sentença absolutória de primeira instância; 

5 - os registros do siirsis deverão conter os compareci
mentos dos beneficiados e ser escriturado nos moldes do rol 
dos culpados, utilizando-se de colunas com a menção do nú
mero de ordem, a qualificação do réu, a pena imposta, o resu
mo das condições estabelecidas pelo juiz, o prazo do benefício 
concedido, a data da audiência de advertência, a residência 
obrigatória do mesmo beneficiado e as averbações, inclusive, 
para as anotações do cancelamento do benefício ou a extirn;:ão 
da punibilidade. Trata-se de livro de exibição obrigatória e 

- ·-
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mensal ao Juiz. Observar que os têrmos de advertência de
verão ser lavrados no protocolo de audiências. O livro é de 
simples registro; 

6 - o registro do sêlo penitenciário deverá conter tôdas 
as multas ou taxas penitenciárias provenientes de condena
ções, mesmo que não tenham sido pagas, reservando coluna 
para anotar os resgates que venham a ser feitos, global ou 
parceladamente; 

7 - não se explica a paralisação da escrituração do livro 
citado sob pretexto de haver sido suprimida a taxa penitenciá
ria das condenações criminais. A lei federal n. 3 519, de 30 
-de dezembro de 1958, no seu art. 3.0

, apenas, suprimiu o 
impôsto do sêlo penitenciário de cem réis que geminou com o 
antigo sêlo de educação;* 

8 - obserrnr escrituração cuidadosa no livro de re
gistro das comunicações, em vista da sua importância que 
reclama, inclusive, o visto mensal do juiz para exame da sua 
regularidade. 

Anotações: 

• Atentar para alteração trazida pelo decreto-lei n. 34, de 18 de 
novembro de 1966. 
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LIVROS CRIMINAIS - JúRI 

1 - Registro geral de :feitos, com índice; 
2 - Atas do júri; 
3 - Alistamento anual dos jurados; 
4 - Sorteio dos jurados; 
5 - Protocolo de audiências; 
6 - Rol de culpados, com índice; 
7 - F'ianças ; 
8. --- Registro do s1trsi.s, com índice; 
9 - Registro de sentenças; 

10 - Registro do sêlo penitenciário; 
11 - Registro de comunicações ao Departamento de 

Investigações ; 
12 - Alistamento semestral dos jurados para a eco

nomia popular ; 
13 - Sorteio mensal dos jurados, lei citada; 
14 - Atas de julgamentos, idem. 

JúRI - CARTóRIO DE MENORES 

1 - Registro de audiências em casos de menores 
até quatorze anos de idade (art. 5.0 , § 4.0 , do 
decreto federal n. 6 026, de 24 de novembro 
de 1943); 

2 - Registro de menores empregados (art. 13 do 
decreto-lei n. 6 026 e arts. 415 e seguintes da 
Consolidação das Leis do Trabalho ) ; 

3 - Registro de entregas de menores para guarda 
e responsabilidade ( art. 55 do Código de Me
nores) ; de sujeição de menor a liberdade vi
giada (art. 100 do Código de Menores); de 
colocação do menor sob soldada (arts. 27 e 42 
do Código de Menores) ; de colocação dos 
menores em famílias (lei n. 560, -de- 27 de 
dezembro de 1949). 
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Anotações: 

JúRI - CORREGEDORIA PERMANENTE 

1 - Registro de inquéritos policiais; 
2 - Registro de comunicações de acidentes do tra

balho; 
3 - Compromissos dos funcionários e servidores da 

Justiça, com índice ; 
4 - Registro de portarias e nomeações ; 
5 - Registro de férias e de movimento de autori

dades e funcionários (lei n. 2 177 de 23 de 
julho de 1953) ; 

6 - Registro de censuras, advertências e penas 
disciplinares impostas aos serventuários e au
xiliares da Justiça ; 

7 - Tombo dos objetos, móveis e pertences do Es
tado; 

8 - Ponto dos oficiais de justiça. 

TABELIONATOS 

LIVROS , 
1 - No tas, com índice ; 
2 - Procurações, com índice ; 
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3 - Substabelecimento de procurações, com índice 
(livro facultativo, permitido o substabelecimen
to no livro de procurações) ; 

4 - Registro de procurações, com índice. 

NOTAS 

1 - Os índices poderão ser em fichas, mas, em todos os 
casos, necessàriamente, com os nomes de todos os outorgantes 
e outorgados e não, apenas, os primeiros dêles; 

2 - nos reconhecimentos de firmas, indicar os nomes 
das pessoas a quem pertencem as assinaturas, constituindo 
falha abusiva e condenável a referência costumeira "reconhe
ço as firma<i supra ou retro ... " 

3 - manter o fichário relativo às firmas deixadas cm 
cartório e que servirão de base aos reconhecimentos, exigindo 
sempre duplicidade de assinaturas e apresentante conhecido. 
Adotado que seja o sistema de fichas para o registro de fir
mas sujeitas ao reconhecimento notarial, aquelas deverão 
conter claros relativos à identidade não só do apresentado, 
mas, também, relativas à identidade do apresentante ou apre
sentantes (nome, estado civil, profissão e residência) ; 

4 - nas escrituras e procurações, qualificar as testemu
nhas do ato, mencionando a nacimrnlidade, a idade, a pro
fissão, o estado civil e a residência, antes do encerramento; 

5 - exigir testemunhas presenciais e de livre escolha 
das partes, melhor prevenindo a validade do ato jurídico 
praticado; 
- -6 - não admitir abreviaturas ou rubricas dos nomeR das 
testemunhas ou das partes contratantes; 

7 - em se tratando de analfabeto, indicar e qualificar 
a . pessoa que vai assinar a rôgo, mencionando essa circuns
tância antes do encerramento; 

8 - relativamente aos analfabetos, tomar impressões 
digitais bem nítidas, com pouca tinta própria, o mais trans
parente possível, sem borrões, anotando à margem o nome da 
pessoa a quem se referem ~ adotando a cautela de fazer o 
analfabeto manifestar de viva voz, na frente do tabelião e 
das testemunhas, sua intenção inequívoca de praticar o ato 
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obrigacional, além de outras provas concernentes à identi
dade; 

9 -- colhêr impre ões datiloscópicas ad cautelam das 
pessoas que assinem mal, de modo ilegível, desenhando o no
me, demonstrando não saber ler ou escrever ; 

10 - jamais permitir que as partes ou testemunhas 
assinem livro ou documento em branco e em confiança seja 
qual fôr o motivo alegado. A lavratura do ato deve preceder 
à subscrição e às assinaturas; 

11 - sempre que o tabelião tiver que mencionar o pa
gamento de impostos de qualquer espécie, indicar o número, 
a data do recibo, a estação arrecadadora e a importância 
paga, colecionando as cópias das guias em pastas próprias 
e de modo a permitir sua busca; 

12 - satisfazer com regularidade os tributos devidos, 
inclusive, a taxa da aposentadoria, cotando à margem dos 
atos as custas e emolumentos de modo discriminado; 

13 - a selagem deverá ser feita no fecho do ato sem 
espaços interlineares ou em branco; 

14 - mandar o signatário do papel ou o primeiro dêles, 
quando houver mais de um, inutilizar as estampilhas; 

15 - tomar o cuidado de tomar duas assinaturas do 
signatário do papel, sendo uma em cima das estampilhas e 
a outra abaixo delas, prevenindo a eventual queda dos selos; 
a primeira assinatura será lançada parte no papel e parte nas 
estampilhas e de modo a abranger tôdas elas, podendo para 
isso ser repetida ; 

16 - remeter, mensalmente, a distribuição, a relação das 
escrituras lavradas e os proventos do Distribuidor; na Capital 
e nas Comarcas de maior movimento a comunicação deverá 
ser diária; 

17 - proibir, sob pena de responsabilidade administra
tiva, civil ou criminal, que sejam expedidos traslados e cer
tidões de atos ou têrmos não lavrados, em virtude de eventual 
atraso na escrituração de qualquer livro. As certidões e tras
lados só podem ser entregues às partes depois da escrituração 
nos livros e papéis do cartório; 

18 - dar recibo de tôdas as quantias pagas ou deixadas 
em cartório. 
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DISTRIBUIDORES 

LIVROS 

1 - Registro de feitos cíveis, com índice; 
2 - Registro de feitos criminais, com índice ; 
3 - Registro de executivos-fiscais, com índice, dis

tinguindo os executivos federais, estaduais r. 
municipais; 

4 Registro de feitos trabalhistas ; 
5 Registro de livros comerciais; 
6 Registro de escrituras; 
7 - Classificadores (pastas) para o arquivo das 

cópias dos cálculos, avaliações, liquidações, par
tilhas, etc. 

NOTAS 

1 - Os índices deverão ser feitos com os nomes de todos 
os r equerentes e r equeridos, inclusive, quando se tratar de 
rarta~-precatórias; 

2 - será de conveniência distinguir as ações executivas
-fiscais, porque, nas ações federais, incluindo as autarquias, 
participam os cartórios das respectivas custas, motivando a 
distribuição equivalente pelo valor da dívida; 

3 - será de conveniência, também, e conforme o movi
mento das comarcas, livro distinto para as contravenções, 
como oportuna será a reserva nos livros de distribuição de 
uma casa para os atos inominados ou atípicos; 

4 - deverá o livro de distribuição dos feitos cíveis ser 
escriturado de acôrdo com as seguintes casas: 

Livro III, do Código de Processo Civil : 

- ações ordinárias ; 
- desquites e anulações de casamento; 

Livro IV, idem - dos processos especiais: 

- ações executivas; 
- mandados de segurança ; 
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loteamentos e vendas de imóveis a prestações; 
- ações de despejo; 

ações possessórias ; 
ações de divisão e demarcação; 
inventários ; 
arrolamentos e processos similares; 

- testamentos; 
- heranças jacentes, bens de ausentes e bens vagos; 
- averbações ou retificações do registro civil; 

tutelas, curatelas e destituições do pátrio poder; 
emancipação; 
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outorga judicial; de consentimento (suprim.ento de 
idade); 

- venda de bens de menores ou incapazes; 
outros processos especiais (as demais ações do livro 
IV); 

Livro V, idem - dos processos acessórios: 

- medidas preventivas - arrestos, seqüestros, buscas e 
apreensões, vistorias, exibições de livros, alimentos 
provisionais, etc. ; 
vendas judiciais; 
embargos de terceiros ; 
protestos, notificações e interpelações; 
justificações; 

- processos diversos (demais acessórios do Livro V) 

Outras casas: 

falências e concordatas; 
moratórias; 
precatórias; 

- desapropriações; 

O livro de distribuição de feitos criminais deverá ser 
escriturado de acôrdo com as seguintes casas: 

Parte especial do Código Penal: 
homicídio doloso e tentativa; 

- homicídio culposo; 
outros crimes contra a vida; 

- lesões corporais ; 
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da periclitação da vida e da saúde; 
da rixa; 

- dos crimes contra a honra; 
- dos crimes contra a liberdade individual; 
- furto; 
- roubo e extorsão ; 
- usurpação, esbulho possessor10 e dano; 
- apropriação indébita; 
- estelionato e outras fraudes; 
- receptação ; 
- dos crimes contra a propriedade imaterial; 
- dos crimes contra a organização do trabalho; 
- dos crimes contra o sentimento religioso e contra o 

respeito aos mortos ; 
- dos crimes contra os costumes; 
- dos crimes contra a família; 
- dos crimes contra a incolumidade pública; 
- exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curan-

deirismo; 
dos crimes contra a paz pública; 
dos crimes contra a fé pública - falsidades; 
dos crimes contra a administração em geral; 
dos crimes contra a administração da justiça; 

- das medidas de segurança; 
- dos processos incidentes; 

exceções, restituição de coisas apreendidas, seqüestro 
e medidas assecurat6rias, incidente de falsidade e da 
insanidade mental do acusado, qnando preparat6rias 
ou nos casos legais ; 
da busca e apreensão; 
dos crimes contra a eeonomia popular; 
habeas co1·pus; 

- processos de menores; 
- precat6rias; 
- queixas. 

5 - obseryar que em havendo necessidade do desdo
bramento de casas, o juiz corregedor deverá baixar as res
pectivas instruções; 

6 - efetivar a selagem correspondente à distribuição 
dos feitos no final de cada página. Os selos relativos à taxa 
de aposentadoria serão aplicados quanto às distribuições, da 
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seguinte forma: a) no tocante às distribuições de feitos, os 
selos serão apostos no livro respectivo, podendo sua aplicação, 
feito o cálculo pelo número dos atos praticados em cada pá
gina, dar-se na oportunidade de ser escriturada ou utilizada 
a última linha dessa página; b) no tocante às distribuições 
de escrituras, tais selos de aposentadoria serão cotados e 
aplicados nos livros de notas dos tabeliães. 

DISTRIBUIDORES - AVALIADORES 

A lei estadual, n. 109, de 16 de julho de 1948, pelo 
art. 1.0

, conferiu aos distribuidores nas comarcas de l.ª, 2.ª 
e 3. ª entrâncias, as funções de avaliador judicial "nos pro
cessos de inventários, arrolamentos, pedidos de alvará para 
venda os sub-rogação de bens, precatórias avaliatórias e arre
cadação de bens de ausentes e herança jacente". 

Tais atribuições, todavia, foram restringidas pelo art. 
125 do decreto-lei n. 11 058, de 26 de abril de 1940, às avalia
ções "nos inventários, arrolamentos e arrecadações de bens 
de ausentes e de heranças jacentes'', atribuições conferidas, 
apenas, aos distribuidores das comarcas de 1.ª e 2.ª entrân
cias. 

É de se notar, todavia, que excepcionalmente, ao distri
buidor da comarca de Santo André, o art. 58 da lei n. 6 142, 
de 27 de junho de 1961, outorgou as funções atribuídas aos 
Distribuidores, Contadores e Partidores das comarcas de São 
Caetano do Sul e São Bernardo do Campo - ao tempo de 
3.ª entrância, ultrapassando os limites gerais, dado que ao 
de Santo André foi irrogada a função nos executivos fiscais, 
precatórias e arbitramentos. 

Observa-se, ademais, que a lei n. 8 051 de 31 de dezembro 
de 1963, visando assegurar direitos, dispôs que "nas comar
cas elevadas de 3.ª para 4.ª entrância, continuarão os dis
tribuidores coll\ as atribuições de avaliador judicial". 

Finalmente, tenha-se presente que o art. 125, § 1.0 , do 
decreto-lei n. 11 058, já referido, previu as hipóteses em que 
avaliadores podem ser destituídos: 

"o juiz de direito da comarca destituirá o distri
buidor das funções de avaliador judicial, quando, em 
processo administrativo e com audiência do funcio
nário, apurar a prática de graves irregularidades, 
desidia habitual ou inaptidão notória." 
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DEPOSIT ARIOS 

LIVROS 

1 - Registro de jóias, metais e pedras preciosas, 
com índice; 

2 Registro de papéis de crédito, com índice; 
3 - Registro de contai;;-correntes - dinheiro, com 

índice; 

4 - Registro de contas-correntes - rendimentos, 
com índice; 

5 - Registro de imóveis, com índice; 
6 - Registro de prédios rústicos, com índice ; 

7 - Registro de aluguéis de prédios urbanos, com 
índice; 

8 - Registro de móveis, com índice ; 
9 - Registro de semoventes, com índice; 

10 - Registro diário (para a escrituração dos de
pósitos). 

(Decreto n. 1118, de 31 de março de 1903, art. 16) 

NOTAS 

1 - Constitui grave irregularidade o fato de conserva
rem os depositários públicos dinheiro em seu poder ou em 
conta particular; 

2 - a escrituração deverá ser feita em contas indivi
duais, em nomes dos depositantes, mediante cadernetas de 
depósitos; 

3 - computar juros de acôrdo com as taxas abonadas 
pelos estabelecimentos de crédito; 

4 - verificar se o erventuário prestou a respectiva 
fiança; 
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5 - cuidar da boa guarda das coisas em depósito. 

Anotações: 

PROTESTOS DE LETRAS E TfTULOS 

LIVROS 

1 - Apontamento dos títulos apresentados; 

2 - Registro dos instrumentos de protestos e índice 
respectivo, de acôrdo com a lei cambial n. 2 044, 
de dezembro de 1908, art. 29, parágrafo único; 

3 - Registro dos instrumentos de protestos de acôr-

NOTAS 

do com a lei de falências, art. 10, do decreto 
n . 7 661, de 21 de junho de 1945. 

1 - - O apontamento dos títulos apresentados, embora 
possa ser considerado como dispensado, por não referido de 
modo expresso pela lei cambial, é certo que a Corregedoria 
Geral da J ustiça o exige, como apontamento ou protocolo, 
para fins correcionais e outros de interêsse dos portadores 
coobrigados (cf. Provimento n. 2/61); 

2 - por outro lado, e justificando a exigência do livro 
relacionado sob o n. 3, será conveniente a lembrança de que 
os títulos não sujeitos a protesto obrigatório, devem ser pro
testados para o fim da lei de falências, nos cartórios de pro-
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testos de letras e títulos, oude haverá um livro especial para 
o seu r egistro ; 

3 - é protesto que deverá ser tirado no domicílio co
mercial do devedor e difere do protesto comum que é tirado 
110 lugar inclicadc para o aceite ou o pagamento; 

4 - por outro lado, somente, o legítimo portador do 
título ou documento, ou por bastante procurador, poderá 
levá-lo a protesto; no comum, o simples detentor tem a qua
lirlade para tirar o protesto; 

5 - destina-se a positivar a impontualidade do devedor 
comerciante no pagamento de obrigação líquida, civil ou co- · 
mercial, constante de documento ou instrumento, a que lei não 
imprimiu forma específica, como nos títulos de crédito pro
priamente ditos ; 

6 - os títulos, aliás, escapam à necessidade do protesto 
especial; 

7 - em r elação às intimações previstas no art. 730 do 
Código de Processo Civil, as mesmas deverão ser feitas por 
carta r egistrada ou entregue em mão própria, só se valendo 
o Tabelião do edital quando o devedor não fôr encontrado 
ou se tratar de pessoa desconhecida ou incerta, o que deverá 
ser certificado (Portaria n. 108/ 64 da Corregedoria Geral 
da Justiça). 

Anotações: 



REGISTROS PúBLICOS 

O decreto n. '1857, de 9 de novembro de 1939, com mo
dificações posteriores, dispõe sôbre a execução dos serviços 
concernentes aos registros públicos estabelecidos pelo Código 
Civil, a saber: 

1 - Registro civil das pessoas naturais; 
2 - Registro civil das pessoas jurídicas ; 
3 - Registro de títulos e documentos; 
4 - Registro de imóveis ; 
5 - Registro da propriedade literária, científica e 

artística. 

REGISTROS PúBLICOS - NORMAS GERAIS 

Escritttração - arts. 5.0 / 10 
Ordem de serviço - arts. 11/ 18 
Pitblicidade - arts. 19/ 25 
Conservação - arts. 26/36 
Responsabilidade -- arts. 37 /38 
Registro civil das pessoas nafarais - arts. 39/121 
Reg-istro civil das pessoas j1trídicas - arts. 122/ 133 
R egistro de títitlos e docnrnentos - arts. 134/177 
Registro de imóveis - arts. 178/ 296 
Regi·stro da propriedade literá1·ia, etc. - arts. 297 /311 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

LIVROS 
r-~ ~, -

1... - .::: -
Registro de f eitos : 

A - de nascimentos, com 300 fôlhas; 
B - de casamentos, com 300 fôlhas; 
e - de óbitos, com 300 fôlhas; 
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D - de editais de proclamas, com 300 fôlhas; 
E - de registro (inscrição) dos demais atos relati

vos ao estado civil, com 150 fôlhas. * 

Observações - Os livros àeverão dispor de índices alfa
béticos dos assentos lavrados, pelos nomes das pessoa<; · a quem 
se referirem, podendo o índice, a critério do oficial, ser subs
tituído pelo sistema de fichas, desde que preencham estas as 
exigências de segurança, comodidade e pronta busca. 

Anotar que nos índices deverão constar os nomes de 
todos os integrantes dos atos, isto é, dos assentos a quem se 
referirem, sendo que os dos casamentos com os nomes dos 
contraentes. 

Aos livros A, B, C e E, corresponde um livro-talão (art. 
53, da T..Jei dos Registros Públicos). 0 

NOT.AS 

Livro de registro de feitos 

1 - Nêle são registrados os processos de habilitação para 
o casamento, justificações, editais de proclamas vindos de ou
tros distritos, mandados judiciais, petições de abertura de 
assento de nascimento (lei n. 765, de 1949) e de retificação 
de registros (lei n. 3 764, de 1960) ; 

2 - faz-se a numeração em séries anuais. Os feitos re
cebem os números correspondentes, seguidos de uma barra e 
da indi cação dos dois números finais do ano em curso. 

Lim·o de registro de nascimentos 

1 - Seguir a ordem das pessoas mencionadas no art. 65 
do derreto n. 4 857 para as declarações, somente aceitando-se 
a imediata se houver falta ou impedimento da pessoa anterior, 
circunstância a ser mencionada no corpo do assento; 

2 - indicar o nome completo do registrando; 

• Livro que deverá estar nos cartórios da sede da comarca (no 
cartório elo 1.0 Oficio ou ela l.• s ubdivisão judiciária), podendo, nas 
comarcas de grande movimento, o juiz competente autorizar o seu 
desdobramento em livros especiais de emancipações, interdições e ausên
cias (Vide lei n. 21375, ele 21 de dezembro de 1954). 

•• Os canhotos devem ser remetidos dentro do prazo de trinta dias 
apôs findar-se o livro, ao Arquivo elo Estado (decreto estadual n. 29 922, 
de 18 de outubro ele 1957 , art. 6.0

, inciso IV). 
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3 - seguir a regra de registrar o nascimento no cartó
rio do lugar em que tiver ocorrido o parto, salvo as exceções 
legais; 

4 - ocorrendo o registro de gêmeos, fazer tantos assen
tos quantos forem êles, declarando no assento · de cada um a 
ordem do nascimento e se tiverem prenome igual, deYem ser 
inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso; 

5 - também serão obrigados a duplo prenome ou nome 
completo diverso os filhos de idade diferente a que se pre
tender dar o mesmo prenome; 

6 -- consignar a ordem de filiação; no caso de um irmão 
r eceber o mesmo nome do que morreu; 

7 - não registrar prenomes suscetíveis de expor ao r1-
dfrulo os seus portadores; 

8 - sendo o filho ilegítimo, não será declarado o nome 
do pai, sem que êste expres ameute autorize e compareça por 
si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar 
ou, nãu sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rôgo 
o respectivo assento, com duas testemunhas; 

9 - nas certidões de filhos ilegítimos, não mencionar 
essa circunstância, salvo a requerimento do interessado ou 
por determinação judicial; 

10 - com o fito de evitar escândalos, omitir quaisquer 
das indicações elo art. 68 elo decreto n. 4 857 e que tornem 
conhecida a filiação ; 

11 - ter presente que o art. 73 do decreto 11. 4 857, ele 
1939, refere- e apenas ao filho natural. Os filhos incestuosos 
e os adulterinos não podem ser reconhecidos (Código Civil, 
art. 358). Pode, porém, o adulterino, depois ela dissolução 
da sociedade conjugal, lei n. 883, de 1949; 

12 - no caso da criança haver nascido morta, deve ser 
declarada "nati morto" e não dado nome a ela, nem usada 
a expressão "feto". No índice, · lançar na letra "n" seguin
do-se a indicação do nome elo pai. Lavrar, também, o assento 
de óbito e fazer remissões recíprocas. 

7 
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REGIS'l'RO T.ARDIO 

Regulado pela lei n. 765, de 14 de julho de 1949. O pro
vimento n. 2/49 da Corregedoria Geral da Justiça baixou 
normas a serem observadas: 

- o registro, fora dos prazos legais, de menores de doze 
anos independe de despacho do juiz, sendo, porém, necessária 
a atestação de duas testemunhas idôneas (lei n. 765, art. 
1.0 , n. III) ; 

- fora dessa hipótese, o interessado deve requerer ao 
Juízo ila Vara de Registros Públicos, em petição por êle assi
nada, ou, se incapaz, por seu representante legal, contendo os 
dados enumerados pelo Provimento n. 2/49; 

- as firmas, do requerente, ou de seu representante le
gal, e das testemunhas devem ser reconhecidas por tabelião; 

- os menores de 21 anos e maiores de 18 podem, pessoal
mente e isentos de multa, requerer o registro. (Decreto n. 
4 857, de 1939, § 2.0 do art. 63); 

- caso o interessado não saiba ou não possa assinar, 
pode a petição ser assinada por procurador com podêres es
peciais (provimento n. 2/49) . Pode, também, o requerimento 
ser assinado a rôgo, apondo uêle o interessado analfabeto a im
pressão digital, desde que a assinatura a rôgo e a impressão 
digital sejam tomadas na presença do juiz ou do oficial do 
Registro Civil (Despacho da Corregedoria Geral da Justiça, 
de 10 de outubro de 1949, no processo n. 6 443) ; 

-- a petição que serve de mandado, é arquivada no Car
tório do Registro Civil, em pastas próprias, independentemen
te de autuação, devendo, porém, o oficial registrá-la no livro 
competente e nela anotar o assento :feito (Provimento n. 
2/49); 

- :fará o oficial com que assine o têrmo de nascimento a 
mesma pessoa que assinou a petição (Provimento n. 44/53) ; 

-- no caso de duvidar o oficial das declarações contidas 
na petição, poderá requerer ~o juiz as providências que forem 
cabíveis para o esclarecimento do :fato (parágrafo único do 
art. 66 do decreto n. 4 857, mandado acrescentar pelo art. 3.0 

do decreto n. 13 556, de 30 de setembro de 1943) ; 

. 
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De modo geral, os registros tardios não estão sujeitos à 
multa de Cr 10, paga em sêlo federal inutilizado à margem 
do assento (lei 11. 765, de 1949; decreto n. 4 857, de 1939, 
§ 2. 0 do art. 63). Mas, ela é devida nos casos de : a) menores 
de 18 anos, salvo quanto aos do sexo masculino maiores de 17 
anos e durante o período de alistamento militar; b) maiores 
de 21 anos, menos no período de alistamento eleitoral e desde 
que alfabetizados. Todavia, ainda nesses casos, há isenção, 
quando apresentado atestado de pobreza firmado por auto
ridade competente (autoridade policial, prefeito ou funcio
nário por êste designado), o qual fica arquivado no cartório 
(lei n. 765, art. 1.0 , n. III; decreto n. 4 857, art. 40). 

A atual lei do impôsto do sêlo (n. 4 505, de 30 de no
vembro de 1964) regulamentada pelo decreto n. 55 827, de 
11 de março de 1965, aboliu a selagem por estampilhas; agora, 
o tributo deverá ser satisfeito por verba recolhido por guia. 
Vide Portaria n. 72/65 da CGJ - e que vai transcrita: 

"O Desembargador ÜLAVO LIMA GUIMARÃES, Corregedor 
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições e tendo em vista 
o despacho proferido no proce so n. 25 262/65, 

Hesolve, 

Art. 1.0 
- Todos os tabelionatos do Estado de 

São Paulo e os cartórios que tiverem o anexo de ta
beliães de Notas são obrigados a manter o livro de 
"Registro do Impôsto do Sêlo", de conformidade com 
os arts. 28, 60 e 61 do Regulamento baixado com o 
decreto-federal n. 55 852, de 22 de março de 1965. 

Parágrafo único - A obrigatoriedade do registro 
do pagamento do impôsto do sêlo deverá retroagir, 
pelo menos, à data do 1.0 de julho de 1965. 

Art. 2.0 - Os cartórios do Registro Civil das 
Pessoas Naturais e outras serventias em que, even
tualmente, haja imposição de multas pagas em sêlo 
federal, expedirão as guias previstas no art. 35 do 
citado Regulamento, ficando uma das vias, após o 
pagamento na repartição arrecadadora, arquivada em 
pasta especial e anotando-se, à margem do assento ou 
do ato de imposição de multa, o seu número e data. 

Art. 3.0 - Quando se tratar de cartório do Re
gistro Civil das Pessoas Naturais com o anexo de 
Tabelionato, o regime único de pagamento do impôsto 
do sêlo é o do registro no livro a que se refere o art. 
1.0 desta Portaria. 
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Publique-se e remetam-se cópias ao Juízo dos Re
gistros Públicos e aos de tôdas as comarcas do Estado, 
bem como aos chefes das repartições federais com
petentes sediados nesta Capital. São .Paulo, 15 de 
julho de 1965. 

a) OLA VO LIMA GUIMARÃES 

Corregedor Geral da Justiça".* 

LIVRO DE REGIS'rRO DE CASAMENTOS 

1 - · Permitir, em casos de interêsse, o casamento de nu
bentes cm distrito diverso elo ele seus domicílios, desde que 
em petição e nos editais seja consignado o distrito eleito para 
o matrimônio, com a observância elo despacho da Corregedoria 
no processo n. 10 112, publicado no "Diário Oficial de Jus
tiga", de 17 de novembro de 1953; 

2 - não mencionar nas certidões e nos editais de pro
clamas, a ilegitimidade <la filiação, na conformidade elo art. 
14 do decreto-lei federal n. 3 200; 

3 -- no assento de casamento devem ser mencionados os 
requisitos exigidos pelo arts. 193 e 195 do Código Civil e 
pelo art. 81 do decreto n. 4 857, de 1939; 

4 - fazer constar dos assentos os nomes, prenomes, datas 
ele nascimento, domicílios e residências atuais dos cônjuges e 
dos pais, anotando a data da morte dos últimos, se ocorrida 
(decreto n. 4.857, art. 81, 1.0 e 2.0

); 

5 - a nubente assina o têrrno com o nome que passou 
a adotar; 

6 - o índice conterá, nas respectivas letras, os nomes do 
contraente e da contraente, sendo o desta, o que passou a 
adotar em virtude do matrimônio; 

7 - anotar o casamento, com rem1ssoes recíprocas, nos 
assentos de nascimento, ou comunicar ao oficial em cujo car
tório tiverem sido lavrados. 

LIVRO DE REGISTRO DE EDITAIS DE PROCLAMAS 

- O registro de editais de proclamas conterá tôdas as 
indicações quanto à época de publicação e aos documentos 
apresentados, abrangendo também os editais remetidos por 

• Alterado pelo nôvo Regime Tributário (E'menda Constitucional 
n. 18 e lei federal n. 5 172, de 25 de outubro de 1966). 
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outros cartórios. O livro é escriturado cronologicamente, com 
o resumo de que constar dos editais, sendo assinado pelo 
oficial (decreto n. 4 857, arts. 46, § 1.0 , e 86); 

- consignar nos editais o distrito eleito para o casa
mento; 

- no índice, o nome de cada nubente deve ser lançado 
na r espectiva letra; 

- a publicação do edital pela imprensa, se residirem os 
nubentes em distritos diversos, será feita num e noutro ( Có
digo Civil, art. 181, § 2.0

). Na hipótese de pertencerem os 
distritos à mesma comarca, far-se-á a publicação num só dêles 
e no outro será bastante a afixação no lugar do costume (Des
pacho de 11-5-1949 do Corregedor Geral da Justiça, no 
processo n. 6 178 - "ReY. dos Tribs.'', 183/835); 

- o oficial que receber edital para publicar, limitar-se-á 
a certificar, decorrido o prazo de 15 dias, que cumpriu a for . 
malidade, se foi ou não oposto impedimento e se lhe consta 
ou não algum dos que de ofício deva declarar, enviando, por 
fim, a certidão ao oficial do processo. A êste, exclusivamente, 
compete expedir afinal, depois de recebida a certidão e de 
juntá-la aos autos, a certidão de habilitação para o casamento; 

- o prazo de 15 dias do edital conta-se excluindo o dia 
do comêço e incluindo o do vencimento. Faz-se a contagem 
da data da afixação; 

- a dispensa da publicação do edital somente se justi
fica por motivos sérios, à vista ele comprovada urgência na 
realização do casamento e não para atender à conveniência 
das partes (Provimento n. 1/ 50). A prova do motivo é feita 
por documentos ou por testemunhas ouvidas com a ciência do 
Dr. Curador de Casamentos (Código de Processo Civil, art. 
744); 

- quando o pedido se fundar em crime contra a honra da 
mulher, a dispensa será precedida de audiência elos contra
entes, em separado, em segrêdo de justiça e também com 
ciênci::i. do Dr. Curador de Casamentos; 

- a expedição de edital dependerá ele despacho do Juízo 
de Direito da Vara de Registros Públicos, sempre que o Dr. 
Curador de Casamentos exigir novos documentos ou impug
nar algum dos apresentados e com isso não concordarem os 
nubentes; 
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- o pedido de dispensa será julgado pelo mesmo Juízo, 
quando contrário o parecer do Dr. Curador e com êle não se 
conformarem os pretendentes (decreto-lei n. 13 856, de 1944). 

PROCESSOS DE HABILI'l'AÇÃO PARA O CASAMENTO 

- Apresentados pelas partes os documentos exigidos 
pelo art. 180 do Código· Civil, o oficial os autuará. Em se
guida, fará o registro do processo no livro de "Registro ele 
Feitos" e anotará, na capa dos autos, o número e a data do 
registro, os números do livro e da fôlha em que efetuado 
(Provimento n. 1/ 49); 

- se analfabetos os contraentes, a petição e o memorial 
podem ser assinados a rôgo, com duas testemunhas (Despacho 
de 11 de maio de 1949, do Corregedor Geral, processo n. 6178 
- "Rev. dos Trib~.", 183/835); 

1 
-o consentimento de pais analfabetos deve ser dado : 

a) por meio de procurador constituído por instrumento pú
blico, ou b) por "têrmo de consentimento" nos autos de 

('\ habilitação, subscrito pelo escrivão e pelo juiz de casamentos 
'Y e uma pessoa a rôgo do analfabeto, sendo comprovada ainda 

a presença do declarante pela tomada da impressão digital 
de seu polegar direito ao pé do têrmo; 

f1"' - não se admitem, por ilegais, as justificações para 
prova de idade. O art. 87 do decreto n. 4 857, de 1939, foi 
revogado pelo decreto n. 7 270, de 1941; 

- quando admissíveis, erão feitas com a ciência do 
Dr. Curador de Casamentos e julgadas pelo juiz de casamen
tos. Compete, todavia, o julgamento ao juízo da Vara de 
Registros Públicos se fôr contrário o parecer do Dr. Curador 
e com êle não se conformarem os nubentes (decreto-lei 
n . 13 856, de 1944) ; 

- se alguns dos contraentes houver residido a maior 
parte do último ano em outro Estado, apresentará prova de 
que o deixou sem impedimento para casar, ou de que cessou 
o existente (Código Civil, art. 180, parágrafo único). A mes
ma prova fará o nubente que residia no exterior. Produz-se a 
prova por justificação ou pela declaração de duas testemu
nhas; 
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- o pedido de habilitação de parentes do terceiro grau 
colateral (tio e sobrinha, tia e sobrinho) deve ser instruído 
com prova de sanidade, produzida consoante prescrito pelo 
art. 2.0 do decreto-lei n. 3 200, de 1941; 

- após as formalidades indicadas no primeiro item, o 
oficial abre vista dos autos ao Dr. Curador de Casamentos, 
fazendo constar do têrmo os nomes dos nubentes; 

- se o Dr. Curador impugnar algum dos documentos 
ou requerer a juntada de novos, o oficial intimará os interes
sados para que, dentro de três dias ( art. 31 do Código de 
Processo Civil), atendam ao pedido ou ofereçam memorial diri
gido ao Juízo da Vara de Registros Públicos, dando as razões 
por que não concordam com a exigência. Junto o memorial, 
os autos serão conclusos àquele Juízo para decidir; 

- em face do parecer favorável do Ministério Público 
ou da decisão judicial que, acolhendo as razões do memorial, 
mandar prosseguir o processo, expedirá o oficial o edital de 
proclamas, que, depois de registrado no livro próprio, será 
afixado em cartório e publicado pela imprensa oficial. A 
expedição, a afixação e a publicação serão certificadas nos 
autos, aos quais se juntarão cópia autêntica do edital e a 
parte do "Diário da Justiça" que o tiver publicado; 

- conta-se o prazo de 15' dias da afixação do edital em 
cartório (Instruções da Corregedoria Geral da Justiça, de 17 
de agôsto de 1942, n. 5 e Provimento n. 4/48, n. 7), excluin
do-se, na sua contagem, o dia do comêço e incluindo-se o do 
vencimento (art. 125 do Código Civil); 

- transcorrido o prazo, certifica o oficial nos autos que 
êle decorreu, sem a oposição de impedimento e sem que lhe 
conste algum dos que de ofício lhe cumpra declarar, estando, 
em conseqüência, os pretendentes habilitados para o casa
mento dentro dos três meses imediatos; 

- em seguida, extrai a certidão de habilitação e a en
trega aos nubentes, o que há também de ser certificado nos 
autos; 

- se fôr oposto algum impedimento, observar-se-á o que 
determina o art. 191 do Código Civil. Competente para deci
dir é um dos Juízos da Família e das Sucessões (decreto n. 
123, de 1892, art. 124, § 3.0 , I, d) ; 

- a certidão de habilitação instrui a petição em que os 
contraentes requerem ao Juiz de Casamentos a designação de 
lugar, dia e hora para .a celebração do ato; 
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celebrado o casamento, será o fato certificado nos 
autos, com a indicação da data, o número do têrmo, livro e 
fôlha em que lavrado; 

- em seguida, lança o oficial a conta de custas e, por 
fim, aplica os selos da Taxa de Aposentadoria de Servidores 
da ,Justiça ; 

- os documentos comprobatórios da idade não devem 
ser desentranhados dos autos, senão excepcional e motivada
mente, mediante despacho do Juiz de Casamentos (Provi
mento n. 4/ 48); 

- na petição inieial declarar o regime de bens a vigorar 
e o nome que a nubente passará a adotar após o casamento; 

- ter cuidado no exame das idades dos contraentes e 
na exigência do consentimento dos pais ou dos suprime.ntos 
judiciais; 

- processar a habilitação de casamento em segundas 
núpcias, exigindo certidão de óbito do cônjuge falecido; 

- fazer o casamento do estrangeiro depois da prova de 
permanência legal no país; 

- exigir o consentimento do pai analfabeto que de viva 
voz deverá manifestar sua vontade e na presença efetiva de 
duas testemunhas, as quais assinarão o têrmo e com a tomada 
das impressões digitais daquele; 

- semestralmente, remeter todos os processos para o 
visto do Dr. Curador de Casamentos; 

- acentuar que somente o oficial processante poderá 
expedir certidão, declarando os contraentes habilitados ao ma
trimônio. 

LIVRO DE REGISTRO DE ÓBITOS 

- Antes de proceder ao assento de óbito de criança de 
menos de um ano, cujo nascimento não tiver sido registrado, 
tomar previamente o assento omitido (decreto n. 4 857, pará
grafo único do art. 88) ; 

- no caso da criança haver nascido morta, declarar 
"na ti morto" e não dar nome a ela e tão pouco usar a expres
são "feto" (provimentos ns. 4/ 48 e 1/ 50). Lançar no índice, 
na letra "n", seguindo-se a indicação do nome do pai. La
vrar também o ~ssento de nascimento, com remissões recí
procas; 
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- o índice é orgauizado pelo nome do falecido (Provi
mento n. 4/48) ; 

- arquivar em cartório os atestados de óbito em ordem 
cronológica, para facilidad e de consulta (Provimento n. 
44/ 53) ; 

- consignar se o falecido deixou testamento conhecido, 
se deixou filhos legítimos ou ilegítimos reconhecidos, nome e 
idacle de cada um, se a morte foi natural ou violenta e a causa 
conhecida, com o nome do atestante, e se deixou bens e her
deiros menores ou interditos; 

- se brasileiro e maior de 18 anos o falecido, mencionar 
se era ou não eleitor; 

- enviar até o dia 15 de cada mês ao Tribunal Regional 
Eleitoral comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis, ocor
ridos no mês anterior, para cancelamento das inscrições, que 
clêl~s hajam sido feitas (Código Eleitoral, art. 71, § 3.0

) ; 

A remessa deve ser feita mediante protocolo ou regis
trado postal, não havendo necessidade de anotá-la à margem 
elo assento; 

- o óbito é anotado, com rem1ssoes recíprocas, nos as
~entos de nascimento e de casamento, ou comunicado ao oficial 
do cartório em que estiverem; 

- exigir que as pessoas obrigadas e apontadas no art. 
90 do decreto-lei n. 4 857, declarem o órbita para maior fide
lidade das declarações, só ficando eximidas daquela obriga
ção, se houver motivo justo, manifestado pela parte e men
cionado no têrmo pelo escrivão; quando o óbito fôr declarado 
por pessoa estranha à família do falecido, deverá ser especi
ficada a condição em que o declarante comparecer ao cartó
rio para àquele fim. 

NOTAS GE JÉRICAS 

1 - Aplicam-se aos livros e assentos do Registro Civil 
as normas gerais já consignadas no capítulo "escrivanias e 
tabelionatos", mas, ele modo específico deverão ser conside
radas as seguintes : 

2 - a numeração dos assentos não é anual, mas seguida 
(decreto n. 4 857, de 1939, art. 10) ; 

3 - as partes, seus proc1iraclores e testemunhas assinam 
os seus nomes por inteiro; se alguma dessas pessoas não puder 
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escrever, por qualquer circunstância, far-se-á declaração no 
assento, assinando a rôgo outra pessoa e tomando-se a im
pressão datiloscópica da que não assinar à margem do assen
to (decreto citado, art. 47 e seu § Lº ) ; 

4 - as procurações são arquivadas, além da declaração 
no têrmo da sua data e do livro, fôlha e ofício cm que foram 
passadas, quando por instrumento público; 

5 - as testemunhas devem satisfazer as condições exigi
das pela lei civil, sendo admitidos os parentes do registrando 
rm qualquer grau (art. 52, idem) ; 

6 - quando as testemunhas não forem conhecidas do 
oficial do registro devem apresentar documentos hábeis para 
a prova da respectiva identidade, fazendo-se no assento ex
pressa menção dêsses documentos (decreto n. 4 857, parágra
fo único do art. 52, acrescentado prlo decreto n. ]3 556, de 
30 de setembro de ] 943, art. 3.0 ) ; 

7 - as certidões relativas ao nascimento de filhos legi
timados por subseqüente matrimônio podem ser dadas sem o 
teor da declaração ou averbação a êsse respeito, como se fôs
sern legítimos; na certidão de casamento também pode ser 
omitida a referência àqueles filhos, salvo havendo pedido 
expresso, em qualquer dos casos (decreto referido, art. 54) ; 

8 - nos têrmos dos art. 114 e 155 do decreto n. 4 857, 
de 1939, o óbito deve ser anotado, com remissões r ecíprocas, 
nos assentos de casamento e de nascimento; o casamento, no 
registro de nascimento de ambos os cônjuges; a emancipação, 
a interdição e a ausência, a mudança do nome da mulher, 
em virtude de casamento ou sua dissolução, anulação e des
quite, no registro de nascimento; a dissolução e anulação do 
casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal, nos 
assentos de nascimento dos cônjuges; 

9 - estando os registros primitivos noutro cartório, re
meterá a êle o oficial comunicação com o resumo do assento, 
mediante protocolo ou registrado postal e anotará, à margem 
do têrmo, essa circunstância, indicando o número do proto
colo ou do registrado postal. Essa comunicação será arqui
vada pelo oficial que a receber, depois de feita a anotação; 

10 - as anotações serão datadas e assinadas pelo oficial; 
o oficial poderá exigir o reconhecimento da firma lançada na 
comunicação (decreto n. 4 857, art. 16, § l.º) ; 

- - -
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11 - os selos da Taxa de Aposentadoria de Servidores 
da Justiça são aplicados, nos livros de registros de nascimen
tos e de óbitos, à margem esquerda e, no processo de habili
tação para o casamento, após a conta de custas; em se tratan
do de edital vindo de outro cartório, inutilizam-se os selos 
à margem do livro do registro de editais de proclamas; 

12 - promover o oficial as comunicações devidas, in
clusive, dando conhecimento às autoridades sanitárias da 
região a quem pertençam, de todos os óbitos tendo como "cau
sa mortis" doenças contagiosas a medida que dêles tiverem 
conhecimento através dos atestados de óbitos; 

13 - ter presente que a nomeação de suplente de Juiz 
ele Casamentos, só pode ser feita pelo Juiz de Direito da 
Comarca ( art. 13, parágrafo único, do decreto estadual n. 
5 338, de 6 de janeiro de 1932, revigorado pelo decreto n. 
5 649, de 25 de agôsto de 1932) ; o Juiz de Casamentos, diver
samente do que ocorre com os demais, deverá prestar o com
promisso no prazo de 15 (quinze) dias após a publicação do 
ato de nomeação (decreto n. 5 338, art. 8.0 ) ; 

14 - a competência para o provimento dos cargos de 
Adjuntos ou Curadores de Casamentos foi conferida aos pro. 
motores de justiça das respectivas Comarcas (decreto-lei n. 
11 058, de 26 de setembro de 1940, art. 107). 

RETIFICAÇÕES 

]=>oderão ser processadas de modo sumaríssimo no pró
prio cartório onde se encontra o assento, nos têrmos da lei 
n. 3 764, de 25 de abril de 1960. 

Anotações : 
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURíDICAS 

J_;IVROS 

A - registro civil da pessoa jurídica, com 300 fô
lhas; 

B - regi'iitro e matrícula das oficinas impresE.oras. 
jornai'ii e periódicos, com 150 fôlhas. 

NOTAS 

1 - Os registros compreendidos neste capítulo deverão 
ser anotados em livro de protocolo, que poderá ser próprio, 
ou o destinado aos títulos e documentos; 

2 - no registro civil elas pessoas jurídicas serão inscri
tos os atos, os contratos, os estatutos ou compromissos das 
sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literá
rias, c os das associações de utilidade pública e das fundações, 
bem como, as sociedade::; civis que revestirem as formas esta
belecidas nas leis comerciais; 

3 - o registro deverá ser feito com as formalidades do 
art. J28 do decreto n. 4 857, sem preterição de qualquer dessas, 
mas, com cuidado especial quanto às indicações do nome e ela 
residência do apresentante, dos nomes, nacionalidade, estado 
civil e profissão dos fundadores ou instituidores e dos mem
bros ela diretoria provisória ou definitiva. Ter presente as 
disposi<}Ões do decreto-lei n. 9 085, de 25 de março de 1946, 
especialmente as dos arts. 3.0 e 4. 0 ; quanto i'ts díwidas ler o 
rapítnlo próprio dêste "Manual"; 

4 - deverão ser encardernados por períodos certos, 
todos os exemplares de contratos, atos, estatutos e publicações, 
objetos do registro; 

5 - dos r egistros serão organizados índices, facultati
vamente, em fichas, pela ordem cronológica e alfabética de 
todos os registros e arquivamentos; 

6 - em relação ao registro e matrícula de oficinas im
pressoras, etc., deverão ser presentes as disposições da Lei de 
Imprensa e nos têrmos do art. 130 e seguintes da Lei dos 
Registros Públicos com o processo prescrito na parte final do 
art. 129 da lei citada. 
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REGISTRO DE TtTULOS E DOCUMENTOS 

LIVROS 

A - Protocolo ; 
B - Transcrição integral; 
O - Registro por extrato; 

105 

D - Registro de penhôres, cauções e contratos rle 
parceria; 

E - Indicador pe oal 
(todos com 300 fôlhas) 

F - Registro das firmas ou razões comerciais (De
creto n. 916, de 24 ele setembro de 1890 art. 11) . 

NOTAS 

J - A denominada Lei dos Registros Públicos, atribuiu 
a0 registro de títulos e documentos todos aquêles não atribuí
dos de modo expresso a outro ofício; 

2 - o protocolo de tina-se ao apontamento de todos os 
títulos, documentos e papéis apresentados diàriamente, parr 
serem registrados ou averbados, e será encerrado, também, 
cliàriamente, por têrmo lavrado pelo oficial ao findar a hora 
regulamentar, com a menção, pelos respectivos números dos 
títulos apresentados, cujos registros ficarem adiados, com a 
declaração dos motivos do adiamento; 

3 - o indicador pessoal, a critério elo oficial, poderá 
ser substituído por livro índice ou por fichário, resguardada 
a ordem cronológica e alfabética dos registros; 

4 - por outro lado, o registros e as averbações deverão 
ser feito seguidamente, na ordem ele prioridade do seu apon
tamento no protocolo, datando e rubricando o próprio oficial 
as averbações e as anotações procedidas; 

5 - como normas de serviço, obsenar que no livro B, 
ele registro integral, não deverão ser omitidas as formalidades 
referentes às características exteriores e formalidades legais 
dos documentos, a qualidade e importância do sêlo pago, se
guindo-se o encerramento, sem espaço em branco, conferin
do-o e consertando-o o oficial com a data e a sua assinatura 

1 
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por inteiro; no livro C, de registro resumido, deverão ser 
observadas as normas do art. 151 do decreto n. 4 857, com 
a escrituração em especial do número de ordem e das datas 
dos contratos, do reconhecimento das firmas, do protocolo e 
da averbação, datando e rubricando o próprio oficial; 

6 - as <'m;tas e os emolumentos, com discriminação das 
parcelas, deverão ser rigorosamente cotadas à margem de 
todos os atos praticados nos livros, com a repetição nas certi
dões e nos documentos entregues ou devolvidos aos interes
sados. 

A 11otações : 

REGISTRO DE IMóVEIS 

LIVROS 

1 - Protocolo, com 300 fôlhas ; 
2 - Inscrição hipotecária, com 300 fôlhas; 
3 - 'l'ranscrição das transmissões, com 300 fôlhas ; 
4 - Registros diversos, com 300 fôlhas; 
5 - Emissão de debêntures, com 150 fôlhas; 
6 - Indicador Real, com 300 fôlhas ; 
7 - Indicador P essoal, com 300 fôlhas; 
8 - Registro especial, com 300 fôlhas ; 
9 - Auxiliar. 
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Observações: Além dos livros rl:!lacionados, haverá o 
livro-talão, para lançamento re umido de todos os atos do 
registro, e um livro auxiliar. 

Haverá, também, o livro-talão de cédulas pignoratícias 
e o livro para o registro de bens de família ( art. 650 do Có
digo de Processo Civil), ê te com o caráter facultativo, pois, 
os registros poderão ser feitos no livro 4, destinado aos re
gistros diversos. 

NO'l'AS 

A destinação dos livros foi especificada nos arts. 183/199 
da Lei dos Registros Públicos, e quanto à escrituração de cada 
um em particular merecem ser destacadas e transcritas as 
disposições do Provimento de 19 de maio de 1961, da Vara 
dos Registros Públicos da Capital do Estado, ao tempo em 
que foi seu juiz titular o atual Ministro do Egrégio Tribunal 
de Alçada, Dr. RAUL DA RocHA MEDEIROS JÚNIOR. 

Cumpre, portanto, observar o seguinte : 
1 - o Provimento n. 1/50, da Corregedoria Geral da Jus

tiça, na parte em que diz: "A escrituração do protocolo con
soante determina a Lei do Registros Públicos, é privativa do 
oficial, e somente em seus impedimentos legais poderá ser 
feita pelo seu substituto ou oficial maior. De há muito vem 
esta Corregedoria recomendando a observância dêsse preceito 
legal, sendo visceralmente errada a prática em uso, consisten
te em ser o protocolo escriturado, concomitantemente pelo 
oficial e pelo oficial maior ou somente por êste, sem que se 
verifique impedimento ou afastamento do oficial"; 

2 - não se admitem aspas nem abreviaturas nos nomes 
dos apresentantes. Quando muito, se dispensa a repetição 
da data - mês e dia - uma vez lançada na primeira preno
tação do dia e no têrmo de encerramento diário; 

3 - na coluna referente à qualidade do título há que se 
mencionar se o documento é público ou particular, obedecen
do-se a nomenclatura do art. 237. Sendo público, o oficial 
mencionará a sua espécie: escritura, formal, carta de senten
ça, etc.; 

4 - como apresentante não figurará o mero portador do 
título, mas sim a parte a quem o título pertencer - outor
gante - ou outorgado, etc.; 
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5 - a qualidade do lançamento será uma das três: ins
crição, transcrição ou averbação. No caso de transmissão e 
hipoteca simultânea, sob a mesma prenotação far-se-ão os dois 
lançamentos: transcrição e inscrição; 

6 - efetuaào o registro, mencionar-será na coluna das 
anotaçõc. o número com que foi lançado, o livro e fôlba do 
lançamento, seguindo-se a data abreviada e a rubrica do 
oficial. O Regula ruento dos Hegistros Públicos é sistemático; 
por isso, deve-se procurar na parte referente ao Registro de 
Títulos e Documentos aquelas regras necessárias de escritura
e<ão, que foram omitidas i1a parte do Registro de Imóveis. 
Observe-. e, pois, o preceituado no art. 157; entretanto a exi
gência da data , linha por linha, anotação por anotação, pode 
sPr dispensada desde que, no têrmo de encerramento diários, 
:'C declare que foram registrados no mesmo dia os títulos pro
tocolados sob números tais e tais; 

7 - o encerramento diário do protocolo deve ser feito 
por têrmo e não por certidão. "'l'êrmos de encerramento 
diário do protocolo" são expressões usadas pela lei, nomeada
mente nos arts. 163, 215, § 2.0 , e 224. A lei não estitpula 
uma fórmula, por assim dizer, sacramental. Nesse caso, dev(' 
ser observada a regra geral do art. 15 do Código de Processo 
Civil - quando a lei não prescrever forma determinada, os 
têrmos e atos -processuais conterão somente o indispensável à 
realização de sua finalidade, não sendo admiss'yeis espaços em 
branco nem entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas. 
Não se usarão abreviaturas e serão escritos por extenso os 
números e as datas. Pode-se pois, adotar a fórmula seguinte, 
como têrmo de encerramento: "Aos . . . de . . .. . . . . de mil 
novec~entos e .. . . . à hora regulamentar, encerrei o expediente, 
havendo registrado . . . . . (mencionar o número) títulos pre
notados de número tal e tal. (Assinatura)"; 

8 - havendo adiamento de algum registro, para preen· 
chimento de exigência fiscal, por dúvida ou outro qualquer 
motivo, deixam-se algumas linhas em branco, na coluna das 
anotações ao lado da prenotação, e declara-se no têrmo de 
encerramento diário do protocolo mais o seguinte: "Adiei o 
registro do título prenotado sob n. . . . por (declarar o moti
vo). Devolvi-o ao apre&entante e concedi-lhe o prazo de .... 
dias para o suprimento da falta. Deixei . ... linhas em bran
co, na coluna das anotações, para ulterior lançamento". Ou, 
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ainda: "Adiei o registro do título prenotado sob n ..... 
por. . . . Suscitei dúvida, que encaminhei ao juízo, após haver 
intimado o apresentante, na pessoa do portador"; 

9 - decorrido o prazo concedido ao apresentante para 
o suprimento da exigência, sem que dentro dêle, o título seja 
reapresentado, a prenotação será cancelada. No cancelamento 
declarar-se-á êsse motivo; 

10 - todavia, se houver sido suscitada dúvida, a preno
tação não se cancela quando o oficial não receber comunicação 
de sua decisão pelo juiz. Se a decisão fôr proferida após o 
prazo de trinta dias, ao receber sua comunicação, o oficial can
cela a primitiva prenotação e, sendo caso, abre outra; 

. 11 - enquanto a prenotação estiver em aberto, tôdas as 
certidões que digam r espeito ao imóvel a que ela se refere, 
devem mencioná-la. Para isso, é preciso que seja anotada no 
Indicador Real ou P essoal; 

12 - é vedado mencionar fatos estranhos aos objetivos 
do registro, em qualquer de seus livros, nomeadamente no Pro
tocolo, como, por exemplo, homenagens a pessoas vivas ou fale
cidas, por mais respeitáveis que tenham sido; 

13 - o encerramento do protocolo há que fazer-se diària
mente todos os dias úteis, ainda que não tenha havido prenota
ção alguma. O oficial deve colecionar os decretos de pontos 
facultativos e feriados esporádicos, podendo mesmo mencio11á
los no têrmo de encerramento do dia útil subseqüente; 

14 - os números de ordem dos -lançamentos no protocolo 
hão de ser seguidos, um para cada título e objeto. As exceções 
vêm mencionadas na lei: I - na permuta haverá duas trans
crições com referências recíprocas e números de ordem segui
dos no protocolo. . . ( art. 203) ; II - havendo transmissão e 
hipoteca, simultâneas, de um imóvel, com o mesmo número de 
ordem, se fará duplo registro com referências recíprocas (art. 
204) ; III - se os títulos se referirem ao mesmo objeto, terão 
o mesmo número de ordem, seguido de letras, (art. 202). 
Exemplo : escrituras que se completam, como a originária e 
a de retificação e ratificação apresentadas concomitante
mente; IV - um mesmo instrumento pode conter vários 
contratos, como a compra e venda de vários imóveis ou 
várias compras e vendas de imóveis. Ou, pode conter uma 
compra e venda, com anuência do anterior compromissário-

8 
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-comprador, e promessa de venda subseqüente a êste mesmo 
anuente como sucede com freqüência nos negócios dos Insti
tutos de Previdência. Nesse caso, o mesmo instrumento dá 
entrada no protocolo duas ou três vêzes, uma para averba
ção da cessão (se não se trata de mera indicação), outra 
para a transcrição e a terceira para a inscrição do nôvo 
compromisso, sob números de ordem diferentes; 

15 - as condições dos contratos hão de ser registradas 
na coluna própria, com detalhes, não obstante se trate de 
registro por extrato, sendo inaceitável a prática de mencio
nar-se simplesmente "as do contrato". O registro há de ser 
completo, o que não sgnifica que seja integral. Para o 
registro integral há livro auxiliar. Mas, quem o consultar 
precisa ter idéia segura e completa do direito do adquirente 
ou do credor, consignado no registro. 

16 - as remissões de uns e outros lançamentos do mes
mo cartório são atos obrigatórios, exigidos por lei para maior 
segurança e facilidade das informações e certidões que o 
·oficial está obrigado a fornecer; 

17 - a subscrição dos registros pelo oficial será feita 
na linha imediata à última escriturada da coluna mais avan
çada (art. 225). Recomenda-se o fechamento de tôdas as 
colunas por um traço em seguida ao ponto; 

18 - na escrituração por extrato - livros 2, 3, 4 e 5 
- cada requisito deve ser lançado na sua própria coluna, 
não se permitindo o aproveitamento de espaços em branco 
de outras colunas senãõ na transposição da página como 
preceitua o art. 184, alínea d: "se todos, ou alguns dos re
quisitos, tiverem de ocupar mais de uma página serão trans
portados para a seguinte; quando, porém, somente um dos 
requisitos da inscrição tiver de continuar no verso da fôlha 
seguinte, prosseguirá o respectivo lançamento, ocupando 
tôda a largura disponível da mesma fôlha, até se completar, 
deixando-se, em todo o caso, livre a coluna destinada às 
averbações"; 

19 - não se admitem remissões a lápis. Tôda a escritu
ração há de ser feita com tinta escura e indelével. (Observe
se, a propósito, o Provimento n. 15/ 60, da Corregedoria Geral 
da Justiça) ; 

20 - quanto ao livro auxiliar, sua transformação em 
livro de registro de documentos constitui falta grave, revela-
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dora de ignorância do offoio. Como o seu próprio nome 
indica, êsse livro é auxiliar dos demais livros do cartório (2, 
3, 4, 5 e 8). Nêle só poderão ser registrados, verbo ad vet·bnrn, 
os títulos registrados por extrato nos outros livros, pois não 
é um livro autônomo, mas auxiliar. O que não puder ser 
registrado por extrato nos demais livros, não poderá, conse
qüentemente, ser registrado verbo acl verb1tm no livro auxi
liar. Daí dizerem, o art. 213, "sem prejuízo daquelas", e o 
art. 197, "independentemente do que couber em outros li
vros". Assim, se a escritura, cujo registro integral foi solici
tado, não se referir a nenhum ato cujo registro por extrato 
caiba em outros livros, quer por não ser objeto pertinente ao 
Registro de Imóveis (como a venda de um caminhão, a trans
ferência de uma posse, etc.), quer por faltar ao título requi
sito essencial ao registro por extrato (como a individuação do 
imóvel, a qualificação do outorgante, ausência de outorga uxó
ria ou do seu suprimento, etc.), também o registro integral 
dêsse título não poderá ser feito. Tanto é certo, que a lei 
exige a referência do registro integral ao registro por extra
to e vice-versa (arts. 197 e 213) ; 

21 - os pactos ante-nupciais serão registrados nos car
tórios dos domicílios conjugais. Êsse registro só se efetuará 
após a realização do casamento, comprovada pela respectiva 
certidão. E depende de requerimento escrito, uma vez que 
será nesse requerimento que as partes indicarão o domicílio 
do casal e as transcrições ou inscrições a cujas margens de
vem ser averbadas; 

22 - quanto à inscrição de bem de família, observe-se 
o seguinte: a) apresentada, será a escritura prenotada a au
tuada; b) no têrmo de encerramento diário do protocolo, men
cionar-se-á o número de linhas deixadas em branco, ao lado 
da prenotação, pa:r;a a ulterior anotação do registro; e) no 
processo, expedir-se-á edital, com observância do preceituado 
no art. 649 do Código de Processo Civil, ficando cópia nos 
autos; d) sendo de trinta dias o prazo do edital, é óbvio que 
a vigência da prenotação será maior que êsse prazo. O 
preceituado ·DO art. 231 da Lei dos Registros Públicos quanto 
à nova prenotação, não terá lugar se não fôr impugnado o 
registro; e) nos autos, certificará o oficial a data da expedi
ção e da publicação do edital, o transcurso do seu prazo, a 
ocorrência ou não de reclamação; f) anexará aos autos a 



112 MANUAL DAS CORREIÇÕES 

fôlha do jornal que houver publicado o edital; g) decorrido 
o prazo sem reclamação, efetuará o regi1.>tro, anotará no pro
tocolo, certificará no processo que o registro foi feito e devol
verá ao apresentante a escritura, com as devidas anotações; 
h) ocorrendo reclamação, anexa-la-á ao processo e devolverá 
o título ao apresentante com uma cópia da reclamação; fará 
a devida anotação da ocorrência no protocolo e arquivará o 
processo; i) a inscrição do bem de família faz-se no livro 4 
como manda o art. 277 do Regulamento de Registros Públicos 
e em seguida será a mesma escritura transcrita verbo ad ver
bum no livro auxiliar em obediência ao art. 650 do Código de 
Processo Civil combinado com a alínea do art. 197 daquele 
Regulamento, onde diz que o registro no livro auxiliar "só 
se fará em casos expressos em lei, ou a requerimento da 
parte etc."; 

23 - quanto ao processo de inscrição de loteamento . e 
a escrituração do livro 8; cumpre observar o seguinte: a,) o 
processo obedecerá às formalidades do processo judicial, com 
autuação, prenotação no protocolo, têrmos e certidões de an
damento, numeração e rubrica de suas fôlhas, corno determina 
o art. 2. 0 do decreto n. 3 079, de 15 de setembro de 1938; b) 
as notificações dos prestamistas em atraso devem ser autuadas 
em apartado; e) as in crições, entre outros requisitos, men
cionarão as datas dos respectivos memoriais, que são justa
mente os títulos que se inscrevem. A menção dessa data é 
requisito essencial, pois que a escrituração do livro 8 é idên
tica a do livro auxiliar. Observe-se, pois, o preceituado no 
art. 198; d) as vendas à vista, de imóveis loteados, não estão 
sujeitas a averbação. As averbações que a lei determina são 
dos contrato.s de compromisso, de financiamento, suas trans
ferências e rescisões (decreto-lei n. 58, art. 4.0 , b). Entre
tanto, como essa transcrição importa em desmembramento do 
imóvel originário, como desmembramento anotar-se-á no res
pectivo índice, em observância ao pr~ceituado no art. 285; e) 
transcrito o contrato definitivo de compra e venda de terreno 
loteado, cancela-se a averbação do contrato de compromisso 
(decreto-lei n. 58, art. 7.0

, item cj . Tal cancelamento é obri
gatório; f) os nomes dos compromissários-compradores de 
terrenos loteados também estão sujeitos a lançamento no li
vro 7; para cada loteamento, organizarão os cartórios um 
esquema de quadros e lotes, à guisa de indicador real, onde 
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anotem os números das averbações de compromis os, cessões 
e transferências definitivas e quaisquer outras averbações re-
ferentes a cada lote. · 

Ao referido livro 8, todavia, foi conferida mais uma des
tinação, por fôrça das disposições da lei n. 4 591, de dezembro 
de 1964, e seu r egulamento (decreto n. 55 815', de 8 de março 
de 1965), lei que dispôs sôbre condomínio e incorporações 
imobiliárias e mandou que os registros instituídos fôssem 
escriturados no citado livro 8, sem prejuízo das anotações e 
referências aos demais livros do cartório ( art. 4.0 do decre
to). A escrituração e formação dos processos há de ser exe
cutada nos moldes já mencionados. 

Para o registro imobiliário da Capital do Estado, a orien
tação para a escrituração e processamento dos atos referentes 
aos registros dos condomínios foi fixada em Provimento de 30 
de junho de 1965. 

As recomendações nêle encerradas são de alcance geral, 
em conseqüência podendo e merecendo er estendidas ao Re
gistro de todo o Estado. 

Suas disposições são as seguintes: 

"Recomenda aos srs. oficiais dos Cartórios de 
Registros de Imóveis desta Capital o seguinte: 

1 - Recebidos o memorial e documentos a que 
se refere o art. 1.0 do decreto n. 55 815, o oficial do 
Registro de Imóveis os fará autuar e dará recibo dêles 
ao apresentante, protocolando a seguir o processo 
(decreto n. 55 815, art. 2.0 ). 

2 - Autuará o oficial do Registro de Imóveis 
em separado, com a indicação de tratar-se de segunda 
via, do processo, as outras vias autenticadas, com as 
firmas devidamente reconhecidas, dos documentos 
enumerados nas alíneas e - d - e - g - h - i -
j - l - n - o do art. 1.0 do decreto n. 55 815 
art. 8.º, podendo o oficial dar certidão ou fornecer 
a quem o solicitar, cópia fotostática, heliográfica, 
microfilmagem ou outra equivalente, dos documentos 
a que se refere o mencionado art. 1.º ou autenticar 
cópia apresentada pela parte interessada (decreto 
n. 55 815, art. 1.0 , § 4.0 ). 

3 - Protocolado o processo, terá o oficial o prazo 
de quinze dias para o exame da documentação, apre
sentando, por escrito, tôdas as exigências que entenda 
necessárias ao registro, fixando prazo razoável para 
que sejam satisfeitas (decreto n. 55. 815, art. 1.0 , § 
6.0 , e art. 2.0 , § 1.0 ). 

\ 
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4 - Se o interessado não se conformar em aten
der às exigências apresentadas, o oficial suscitará 
dúvida, segundo as normas procedimentais aplicáveis 
(decreto n. 55 815, art. 1.0 ,' § 6.0 , e art. 2.0 , § 2.0 ). 

5 - A existência de ônus fiscais ou reais, salvo 
os impeditivos da alienação, não impede o registro, 
que será feito com as devidas ressalvas, mencionan
do-se, em todos os documentos extraídos dos registros, 
a existência e extensão dos mesmos (decreto n. 55 815, 
art. 1.0 , § 5.0 ). 

6 - Se os documentos estiverem em ordem, se 
forem satisfeitas as exigências, ou se fôr julgada im
procedente a dúvida, o oficial no prazo de 15 (quinze) 
dias, inscreverá a incorporação no livro 8, arquivando 
a primeira via do processo em cartório e devolverá 
a segunda via do processo ao interessado, com cer
tidão, em que relacionará a documentação apresen
tada, de ter feito o registro (decreto n. 55 815, art. 
1.0 , § 6.0 , e art. 4.0 , a). 

No livro de transcrição e à margem do registro 
da propriedade edificanda, averbará a inscrição assim 
que efetuada (decreto n. 55 815, art. 12). 

7 - Julgada procedente a dúvida, o oficial can
celará a apresentação do memorial e dos documentos, 
devolvendo-os ao apresentante, e declarando, em cer
tidão, que a dúvida foi julgada procedente, arquivan
do o mandado judicial (decreto n. 55 815, art. 3.0 ). 

8 - O oficial do Registro de Imóveis responde, 
civil e criminalmente, se efetuar o arquivamento de 
documentação contraveniente à lei ou se der certidão 
sem o arquivamento de todos os documentos exigidos, 
cabendo-lhe fiscalizar o cumprimento dos requisitos e 
exigências legais (decreto n. 55 815, art. 1.0 , § 7.0 ). 

9 - Enquanto não averbada a construção das 
edificações (lei n. 4 591, de 16 de dezembro de 1964, 
art. 44), os contratos de compra e venda, promessa 
de venda, cessão desta ou promessa de cessão, serão 
averbados à margem da inscrição de incorporação. 
A averbação atribui direito real oponível a terceiros 
e será afetuada à vista do instrumento do contrato, 
no qual o oficial lançará nota indicativa do livro, 
página e data do assento (decreto n. 55 815, art. 5.0 ). 

10 - Também serão averbados à margem da ins
crição da propriedade edificanda, as cartas-propostas 
ou documentos de ajuste preliminar, no caso do art. 
35, § 4.0 , da lei n. 4 591, de 16 de dezembro de 1964, 
e para os efeitos previstos na mesma lei. 

11 - A inscrição da incorporação será cancelada: 
a) em cumprimento da sentença; 
b) a requerimento do incorporador, enquanto 

nenhuma unidade fôr objeto de compromisso devi-
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damente averbado, ou mediante o consentimento de 
todos os compromissários ou seus cessionários, ex
presso em documento por êles assinado ou por pro
curadores com podêres especiais ( decretp n. 55 815, 
art. 6.0 ); 

e) pela desistência da incorporação, mediante 
denúncia por parte do incorporador ou do outorgante 
do mandato de que trata o § 1.0 do art. 31 da lei 
n. 4 591, de 16 de dezembro de 1964, nos casos pre
vistos nos arts. 34, §§ 4.0 e 5.0 , e 35, § 3.0 , da mesma 
lei. 

Cancelada a inscrição, o documento que determi
nou o cancelamento será arquivado, juntando-se ao 
processo de incorporação (decreto n . 55 815, arts. 6.0 

e 9.0 ; lei n. 4 591, art. 34, §§ 4.0 e 5.0 e art. 35, § 3.0 ). 

12 - O cancelamento da averbação dos contratos 
de compra e venda, de promessa de venda, cessão 
desta ou promessa de cessão, a que se refere o art. 
5.0 do decreto n. 55 815, será feito: 

a) por mandado judicial; 
b) a requerimento dos contratantes do compro

misso; 
e) pela resolução do contrato; 
d) pela transcrição da escritura de compra e 

venda; (decreto n. 55 815, art. 11). 
13 - O registro instituído pela lei n. 4 59i, de 

16 de dezembro de 1964, tanto por inscrição como 
por averbação, não substitui o dos atos constitutivos 
ou translativos de direitos reais, na forma e para os 
efeitos das leis e r egulamentos dos registros públicos, 
que continuam em vigor (decreto n. 55 815, art. 7.0 ). 

Averbada a construção das edificações (lei n. 4 591, 
art. 44, decreto n. 55 815, art. 13) , o registro dos 
contratos de compra e venda, de promessa de venda, 
cessão desta ou promessa de cessão atenderão ao 
disposto nessas leis e regulamentos. 

14 - A convenção de condomínio será inscrita 
no livro 8, dela devendo constar os requisitos pre
vistos no art. 9.0 , § 3.0 , da lei n. 4 591, de 16 de de
zembro de 1964 e averbando-se suas eventuais altera
ções (lei n. 4 591, art. 9.0 , § 1.0 , e decreto n. 55 815, 
art. 14). 

15 - Instituído o condomínio por unidades au
tônomas em edificações existentes, por ato entre vivos 
ou por testamento, será a instituição obrigatoria
mente inscrita no livro 8 (lei n . 4 591, art. 7.0 ; de
creto n. 55 815, art. 14). 

16 - A adjudicação liminar de que trata o art. 
15, § 2.º, da lei n. 4 591, de 16 de dezembro de 1964, 
será inscrita no livro 8, cancelando-se a inscrição pela 

-, 
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transcrição da sentença definitiva (lei n. 4 591, art. 
15, § 7.º) ou mediante mandado judicial. 

17 - As incorporações iniciadas antes da publi
cação do decreto n. 55 815 não se aplicarão obrigato
riamente as regras sôbre os registros especiais por 
êle regulados. 

São Paulo, 30 de junho de 1965. 

Publique-se." 

Poderá ser acrel3centada a possibilidade do desdobramen
to do livro 8, com a remessa de um dêles para os atos dos 
loteamentos e o outro para os do condomínio. 

Como observação derradeira, consigna-se que o atestado 
de idoneidade financeira deverá ser exigido em têrmos que 
correspondam ao empreendimento lançado (decreto n. 55 815/ 
1965, art. 1.0 , letra o e lei n. 4 591/ 1964, art. 32, letras h e o). 

24 - os indicadores real e pessoal são livros obriga
tórios, que não podem ser substituídos por fichários. Os fi
chários, entretanto, são realmente úteis e facilitam e abre
viam sobremaneira as buscas, desde que convenientemente 
escriturados e manejados; 

25 - o indicador real, como diz o art. 188, será o reper
tório de todos os imóveis. Dividido em partes, tantas quan
tas forem as divisões administrativas da circunscrição, sub
distritos, distritos, municípios, reservar-se-á um espaço (um 
sexto da página) para cada imóvel. Pelo desmembramento, 
têm nascimento outros imóveis que, no livro, irão ocupar 
outros espaços, sob números diversos. Sob o número primi
tivo permanece, apenas, o remanescente do imóvel que sofreu 
o desmembramento. Sendo transmitido êsse remanescente, 
lança-se o nome do nôvo proprietário na primeira linha, 
inteiramente em branco, abaixo do primeiro ou anterior pro
prietário. O desmembramento, pelo contrário, é consignado 
na coluna das anotações, pela remissão ao número de ordem 
que tomar o imóvel desmembrado. Se o remanescente, ou 
mesmo o imóvel originário, é aglutinado a outro do mesmo 
dono e transferido conjuntamente a nôvo adquirente, surge 
um imóvel nôvo, com outras características, que será lançado 
sob nôvo número de ordem no indicador real, fazendo-se as 
devidas remissões aos números precedentes e cessando daí 

:l 
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para frente, a escrituração referente aos dois imóveis ante
riores que deixaram de existir. 

Os indicadores r eal e pessoal deverão ser mantidos rigo
rosamente em dia e nêles registrados por extenso os nomes 
de tôdas as pessoas que ativa ou passivamente, individual ou 
coletivamente figurarem nos demais livros. 

26 - o indicador real sem o índice determinado pelo 
art. 189 é, a bem dizer, inútil. O mencionado índice é obri
gatório, podendo ser em fichas ou em fôlhas, pelas ruas e 
números de cada circunscrição em r elação aos imóveis urba
nos e pelos nomes e situações em relação aos imóveis rurais 
( art. 189 citado) ; 

27 - o indicador pessoal, por seu turno, deverá ser di
vidido de acôrdo com as letras do alfabeto, com a continui
dade da escrituração nos mesmos moldes ·do consignado para 
o indicador real ; 

28 - o oficial deverá assinar todos os atos praticados 
pelos escre'Ventes em livros ou papéis, e estar atento à conti
nuidade dos registros, exigindo as transcrições dos títulos 
anteriores se o imóvel não estiver lançado em nome do outor
gando, cuidando de modo todo especial quando haja venda 
em lotes ou em pequenas glebas, a fim de garantir a priori
dade dos que levarem à r egistro e para evitar a venda de 
áreas superiores e acima daquelas que o vendedor realmente 
possua; 

29 - será oportuna a recomendação aos oficiais no sen
tido de que no fêcho das certidões de filiação que fornecerem, 
declarem a data em que o imóvel passou a pertencer a sua 
circunscrição, e no caso de . não mais pertencer, quando tal 
fato ocorrer, e para que circunscrição foi transferido; 

30 - deverão os oficiais, desde que lhes seja pedido, 
encaminhar a certidão relativa ao imóvel, aos r egistros a que 
êste já tenha pertencido para que os oficiais certifiquem ao 
pé da mesma, o que constar a respeito; 

31 - não deverá ser descurado que as escrituras de 
venda de imóveis localizado em outros Estados, não estarão 
dispensadas da mostra do pagamento do impôsto de trans
missão, não devendo ser tolerada a simples promessa da 
oportuna solução do tributo no local de origem da coisa; 

' 
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32 - os livros-talões não dispensam a rubrica do Juiz 
Corregedor em suas fôlhas, mesmo quando autorizado e ado
tado o sistema de livros-talões em fôlhas sôltas; 

33 - por fim, não poderá ser esquecido que o Registro 
de Imóveis é regido por disposições que, no todo, formam 
um sistema. A transcrição só estará completa quando houver 
passado por todos os livros atinentes ao ato, desde o pro
tocolo até o livro 7. 

Anotações: 

REGISTRO DE PROPRIEDADE LITERARIA, 
CIENTfFICA E ARTfSTICA 

O registro da propriedade literária, científica e artística, 
não obstante compreendido dentre os serviços concernentes 
aos registros públicos ( art. 297 e seguintes do decreto n. 4 857, 
de 1939), escapou à atividade correcional do Judiciário, por 
haver sido conferido à Biblioteca Nacional e outros Institutos. 

DúVIDAS 

Merecem ser destacados neste capítulo dos Registros Pú
blicos as dúvidas do oficial público, por fôrça das continua-

, 
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das dificuldades que surgem na prática dos registros em 
geral e pela própria imperfeição da lei que em exame menos 
atento levaria a conclusão de haver restringido as dúvidas, 
apenas, às questões imobiliárias, o que r.1ão é exato. 

O decreto n. 4 857, de 9 de novembro de 1939, estabe
leceu no art. 215, § 1.0

, a declaração da dúvida pelo oficial. 

O dispositivo está no capítulo III do título V da lei 
citada, título referente ao Registro de Imóveis, e dêste modo, . 
em princípio seria lícita a afirmação no sentido da permissi
bilidade restritiva para a respectiva declaração. 

Em princípio, porque não é êste o exato sentido da Lei 
dos Registros Públicos, sequer o do art. 215, que deverá ser 
entendido em concordância com o disposto no art. 59 que 
regulou e estabeleceu sanções para os oficiais do Registro 
Civil pela recusa ou retardo na prática dos atos atinentes, 
o que implica em dizer que ainda que se trate de obrigação 
imperativa, ao oficial é dada a incumbência, se houver justo 
motivo para a recusa, de submeter à apreciação do juiz o 
respectivo motivo, e mediante dúvida, sem esperar a recla
mação da parte. O mesmo entendimento será válido em re
lação às disposições do decreto-lei n. 9 085, de 25 de março 
de 1946, arts. 3.0 e 4.0 , específicos quanto às dúvidas no 
registro civil das pessoas jurídicas. 

O que se deverá ter presente, todavia, é a lei estadual 
n. 14 234, de 16 de outubro de 1944, nos arts. 34 e 35, por 
fazer referência as dúvidas dos serventuários extrajudiciais, 
por trazer confusão quanto a competência para o julgamento 
em segundo grau, de vez que ao Conselho Superior da Ma
gistratura, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça re
servou, Unicamente, a apreciação dos recursos advindos das 
dúvidas dos oficiais dos Registros Públicos, indo os demais 
para o conhecimento pelas Câmaras Civis (Regimento Interno, 
art. 108, n. XII e "Revista dos Tribunais", 338/ 252, ac. do 
Tribunal de Justiça, por maioria de votos, de 14 de março 
de 1962). 

Em relação as dúvidas declaradas pelos oficiais dos Re
gistros Imobiliários e que crescem de relêvo, por mais fre
qüentes e não obstante mais C'omplexas, algumas questões 
interessantes mereceram apreciação do Conselho Superior da 

' 



120 MANUAL DAS CORREIÇÕES 

Magistratura, em respeitáveis acórdãos que pouco a pouco 
progrediram no sentido de interpretar, ampliativamente, as 
atribuições do oficial público quando dos exames dos títulos 
registrandos ( art. 215 da lei citada), entendendo que a êle, 
oficial, caberá dizer sôbre a validade e a legalidade, não e 
apenas, extrlnsicamente, e dizer porque, em todo o caso, o . 
oficial limita-se no apontar a invalidade ou a ilegalidade 
para que a mesma seja decidida pelo juízo competente (agravo 
de petição n. 140 500, ac. de 22 de fevereiro de 1964) . 

Por outro lado, o mesmo Conselho, também, deixou de
cidido que as dúvidas, como procedimento admini~trativo 
restrito, não comportam o contraditório, com · oposição de ter
ceiros ou a realização de diligências. 

O seu processo vai da prenotação do título com o lança
mento da dúvida para a impugnação pelo apresentante; 
ouvido o Ministério Público, decide o juiz. Nada mais. É 
o que está nos arts. 216/ 218 da denominada Lei dos Registros 
Públicos. 

São partes legítimas para os recursos (agravos de pe
tição), o impugnante e o Ministério Público ( ac. nos agravos 
de petição ns. 132 069, 132 066 e 131 669, todos de 3' de 
março de 1964), com a afirmação de ser incontestável o di
reito do mencionado Ministério Público de pleitear por via 
do recurso, nôvo exame da matéria que é de interêsse geral 
e visa resguardar a estrita observância dos princípios r ela
tivos aos registros imobiliários. 

Como complemento, impõe-se, apenas, a lembrança do 
que veio com o dec~·eto n. 55 815, de 8 de março de 1965 
(estabelece normas para a escrituração dos registros criados 
pela lei n. 4 591, de dezembro de 1964, que dispõe sôbre 
Condomínio e Incorporações Imobiliárias no Registro Geral 
de Imóveis), no § 6 do art. 1.0 e § 2.0 do art. 2.0 ao estabe
lecer a dúvida do oficial nos referidos atos, mas, segundo às 
disposições do art. 215 da Lei dos Registros Públicos. 



POLíCIA JUDICIÁRIA 

DELEGACIAS 

LIVROS: 

NOTAS 

1 Registro geral de presos ; 
2 - Registro de inquéritos com índice; 
3 - Registro de criminosos foragidos com índice; 
4 - Fianças; 
5 - Carga e descarga de autos e papéis; 
6 - Registro de queixas; 
7 - Visitas e correições; 
8 - Compromissos de autoridades e funcionários. 

1 - Observar no sentido de que os livros do cartório 
sejam escritura_dos pelo escrivão, em especial o de registro 
geral de presos ; 

2 - no registro geral de presos, escriturar seguidamente, 
sem linhas em branco, reservando colunas pa-ra a especifi
cação do motivo da prisão e para a comunicação ao juiz; 

3 - no registro de queixas consignar em coluna pró
pria, qual a solução dada e se foi ou não aberto o respectivo 
inquérito; 

4 - no registro de inquéritos reservar colunas onde 
sejam anotados o arquivamento da cópia dos inquéritos e a 
data da remessa ao juiz da cópia do auto de prisão em fla
grante; 

5 - autenticar a autoridade policial o talão de boletins 
individuais a ser escriturado a tinta e subscrito pelo escrivão. 

INQUÉRITOS 

1 - Cumprir o disposto no art. 141, § 22, da Consti
tuição Federal, comunicando à Corregedoria dos Presídios as 
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prisões efetuadas, ou remetendo-lhe cópia dos autos de prisão 
em flagr.ante; 

2 - providenciar para que os inquéritos policiais sejam 
feitos em duas vias, assinadas pela autoridade processante, 
pelos indiciados, testemunhas e peritos, conforme a hipótese, 
fazendo anotação no livro de registro de inquéritos, em coluna 
própria, e arquivando a segunda via no Cartório da Dele
gacia; 

3 - no caso de fianças, inutilizar ao final do têrmo 
lavrado, o sêlo penitenciário .de dez por cento sôbre o valor 
arbitrado e o estadual previsto no Código de Impostos e 
Taxas (vide explicação na seção E scrivanias e Tabelionatos); 

4 - observar o prazo do art. 10 do Código do Processo 
Penal para .a finalização dos inquéritos, requ erendo a res
pectiva prorrogação quando necessária para a ultimação da 
referida peça; 

5 - qualificar direta ou indiretamente todos os acusa
dos, tornando certa a identidade física (art. 259 do Código 
do Processo P enal ) indicando, também, o local do trabalho, 
a identidade e a condição de eleitor; 

6 - requisitar as fôlhas de antecedentes de todos os in
diciados, remetendo ao Departamento de Identidade do Ga
binete de Investigações em São Paulo as fichas e planilhas; 

7 - cumprir o disposto no art. 6.0
, item IX, do Código 

do Processo Penal, averiguando a vida pregressa do acusado 
sob o ponto-de-vista individual, familiar e social, bem assim 
sua situação econômica e o seu estado de saúde, reunindo 
elementos que contribuam para apreciação de seu caráter, 
seu temperamento e sua personalidade; 

8 - indicar no relatório final os nomes de mais duas 
testemunhas que tenham ciência do fato, prevenindo a even
tual necessidade da sua inquirição ; 

9 - apreender, com cuidado, os instrumentos e o produto 
do crime, evitando a troca que os delinqüentes e interessados 
costumam fazer antes da exibição e facilitando o cumprimento 
do disposto nos arts. 74 e 100 do Código Penal e 122, 123, etc. 
do Código do Proce,sso P enal. Remeter a juízo acompanhando 
os inquéritos policiais, as armas, os instrumentos e os produtos 
do crime; 

/ 
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10 - cumprir as autoridades policiais as disposições dos 
arts. 4 e 11 do decreto-lei federal n. 6 026, de 24 de novembro 
de 1943; 

11 - nos processos contravencionais, para resguardo da 
validade dos atos praticados, observar com necessário rigor, 
os preceitos dos arts. 5'33 e seguintes do Código do Processo 
Penal e da lei federal n. 1 508, de 19 de dezembro de 1951, 
jamais omitindo a citação pessoal ou por editais do indiciado, 
e a nomeação de defensor. 

OBSERVAÇÕES 

O Regimento das Correições estabeleceu no art. 13 a 
obrigatoriedade da visita pelo Corregedor permanente, pelo 
menos quatro vêzes por ano, às cadeias, postos policiais, esta
belecimentos penitenciários, correcionais e de reforma, abri
gos, asilos e outras prisões ou recolhimentos sujeitos à Justiça 
ou à polícia, para verificar, além do mencionado no art. 11, 
ns. X, XV e XVI do Regimento citado, as condições de 
higiene e de segurança das instalações visitadas, a detenção 
ilegal de pessoas, seu vestuário e o respectivo regime ali
mentar. 

O Corregedor deverá conceder audiências aos presos ou 
internados para receber as suas queixas ou reclamações, e 
providenciar sôbre as mesmas. 

As pessoas ilegalmente detidas serão sôltas mediante 
habeas corpus concedido ex officio. 

Mandará o Corragedor que cesse imediatamente o trata
mento ilegal a que esteja alguém sujeito, e verificada a falta 
de higiene, segurança ou aparelhamento, requisitará do go
vêrno as providências que parecerem necessárias; ao mesmo 
serão comunicados os erros, abusos ou omissões dos funcio
nários policiais ou administrativos. 

A movimentação dos presos deverá ser feita em atenção 
ao di-;;posto na Portaria n. 61/ 65 da CGJ, a saber: 

"O Desembargador OLA VO LIMA GUIMARÃES, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei 
e, considerando que, nas diversas comarcas do inte
rior onde vem efetuando correições gerais, lhe foi 
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dado verificar que a movimentação dos presos nas 
cadeias públicas muitas vêzes é processada ã revelia 
dos MM. Juízes; 

Considerando que, embora estejam as cadeias sob 
a direção das autoridades policiais, é de mister seja 
convenientemente regulamentada a questão, 

Determina: 
a) que o juiz da comarca tenha conhecimento, 

por ofício, da entrada e saída de presos de outras 
circunscrições judiciárias, de modo que, a qualquer 
tempo, possa saber da população carcerária e possa 
atender aos pedidos de informações da Corregedoria 
e dos Tribunais Superiores; 

b) que as remoções de presos da própria comar
ca, ã sua disposição, somente se façam com o devido 
consentimento do Dr. Juiz de Direito. Publique-se 
por duas vê'Zes e remetam-se cópias ao Dr. Secretário 
da Segurança Pública e aos MM. Juízes do Interior. 

São Paulo, 2 · de junho de 1965. 

a) OLA VO LIMA GUIMARÃES 
Corregedor Geral da Justiça". 

CADEIAS PúBLICAS 

LIVROS 

1 - Registro de entrada e saída de presos com 
índice; 

2 - Registro de óbitos ocorridos nas prisões; 
3 - Registro de ordens das autoridades; 
4 - Registro de objetos e valores dos presos; 
5 - Registro de visitas médicas; 
6 - Registro de visitas do Ministério Público; 
7 - Visitas e correições. 

1 - Obrigar a escrituração dos livros relacionados p elo 
carcereiro, e não pelo escrivão; tratam-se de livros da cadeia 
e não do Cartório da Delegacia; 
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2 - dispensar a transcrição do alvará ou do mandado 
no livro de registro de ordens, se o livro de entrada e saída 
de presos dispuser de coluna apropriada a transcrição dos 
mandados e a averbação dos alvarás de soltura; 

3 - quando houver transcrição no livro de ordens, datar 
e subscrm·er o carcereiro no fecho; 

4 - escriturar com fidelidade o livro de registro de 
objetos e valores dos presos, testemunhando de modo efetivo 
o ato do recolhimento e o ato da devolução daqueles objetos 
e valores; 

5 - observar a regularidade das visitas médicas nos 
têrmos do decreto estadual n. 24 688, de 28 de junho de 1955. 

6 - o mau estado das cadeias públicas enseja a sua 
interdição por ato do juiz, motivado e condicionado à prévia 
audiência da Corregedoria Geral da Justiça (Portaria n. 
1/62). 

9 





MODELOS 





MODELOS 12!) 

QUESTIONÁRIO AUXILIAR 

Comarca de ........................... . Cartório do ............... . 
Serventuário .......................... . . em exercício? .. . ........ . 
Escreventes: 1 .... . .... . ......... . .. . .... data do exercício: 

2 . . .... ..... ........... . .... data do exercício: 
3 ........... . ..... . ......... data do exercício: 
4 . . . ...... .. ....... . ........ data do exercício: 

Auxiliares: 1 .. ...... .. ............ .. ... contrato de trabalho? ... . 
2 .. . .... .. . . ....... . ........ contrato de trabalho? ... . 
3 ...................... . .. . . contrato de trabalho? ... . 

Cartório instalado em .... ........ . ........... .. ................... . 
Prédio próprio ou alugado ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fone ? .... .. . . ... . 
Anexo à residência ou separado ? ............ sanitários ? .. ....... . 
Arquivo apropriado ? .. ..... . ..... ... ...... Máq. de escrever? . .... . 
Gradil separando o público ? ................... ....... ... . ..... ... . 
Mobiliário adequado ? ..... . ........ .. ........... . ... ." .. ...... ...... . 
Placa indicativa do cartório ? ... ........ ........... .. ... . ......... . 
Mastro e Bandeira ? .. ... . .......................... . . . ........ . .. . . 
Tabela de custas afixada ? ......... .. ................... . .......... . 
Lugar para afixação de editais ? .. ...... . .... . .......... . . ... ..... . . 

Existem todos os livros obrigatórios ? ............... . ... ..• ........ 
Faltam os seguintes: . .. ............. . .............. . ............. . 

Escrituração em dia ou atrasada ? ............. . .... . .............. . 
Estão bem conservados ou necessitam de restauração: ... . . .. ...... . 

Existem pastas ou classificadores para a guarda de ofícios, cópias, 
instruções, etc.? .............................. . ............. .. .... . 
São m ensalmente visados pelo Juiz os livros competentes ? ..... .... . 
São regularmente cobrados os selos, taxas e emolumentos? ......... . 
São cotados os emolumentos e custas nos livros, autos e certidões ? 

Nota: Observações destacadas, especiais, devem ser anotadas no verso. 
Data: 

rubrica do Corregedor 



130 MA UAL DAS CORREIÇÕES 

QUESTIONÃRIO AUXILIAR 

Comarca de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delegacia de Polícia de . ...... . 
D elegado : ................. ... ................. . .......... . ..... . .. . . 
E scrivães, ..... . .............. . .... ........ .. . . . .................... . 
Carcereiros : . ............... ..... ....... . ........................... . 

Prédio do Estado ou alugado? ..... . ..... . ..... .. ............. .. . . 
Condições higiênicas? ... . . . ..... . ... . ... . ............ . ...... . ..... . 
Cadeia anexa ou separada? ................... . ....... . ....... . ... . 
Existem todos os livros obrigatórios? ............................. . 
Faltam os seguintes : ............................... ....... . ...... . . 

Escrituração em ordem, atrasada ou irregular? ..... . ..... . ....... . 
Há inquéritos em andamento? . . ................ Quantos? ....... . 
Prazos esgotados? .................. . .... . ......................... . 

E xistem os livros obrigatórios da Cadeia? ...................... . . 

Faltam os seguintes: .. .. .. . . . ....... . . . ........... . ..... . ......... . 

E scrituração em ordem, atrasada ou irregular? .. .. .... . ........... . 
O Promotor Público faz as visitas regulamentares? ............... . 

E o MM. Juiz? . ... . ..... . ........ . E o médico? ............... . 
Condições higiênicas da Cadeia? ............... . ................. . 
Há dementes recolhidos? 
Há menores de 18 anos? ......... . . . .... . ............. ... ... ... . .. . 
R eclamações sérias e graves dos presos? . .................. ....... . 
H á presos correcionais? . . .. . . ............. . ....................... . 

Nota: O t eor das r eclamações dos presos e a relação dêstes serão 
feitas no verso ou em apartado. 

Data: 

rubrica do Corregedor 



CARGA DE AUTOS 

Vara Cartório 

N • de 1 N• do !Natureza 1 
Ordem Processo do Feito Autor e Réu 1 Oarga. 1 Descarga 

(Data e assinatura) (Data e assinatura) 1 
Observações 



CARGA DE MANDADOS A OFICIAIS DE JUSTIÇA, AVALIADORES E PERITOS 

Vara Cartório 

N• de 1 Nome 1 Na~- do 1 N• do 1 Desig~ 1 Carga 1 Descarga 
Ordem Mandado Processo do Feito (Data e assinatura) (Data e assinatura) 

. 



M.APA DE «TAREFAS DIARIAS» DOS ESCREVENTES 

Vara Escreventes .. ... . .. . ............. .. . . Mês de ....... . . . .... de 19 .. . 

Dia 1 Livro ou Processo 1 Outras Indicações 1 Sexviço Executado ' Rubrica do Escrivão-, Observações 

Visto Mensal 

Obs. - R egistro d e contrôle das atividades dos escr eventes e de 
u;;;o facultativo. 

Juiz de Direito 

ro. 



r 
COMUNICAÇÃO AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO 

Vara Cartório 

N• de 1 D ata 

1 1 

N• do 

1 
Ordem ----m;-jMês 1 

Nome ido Réu Assunto 
Ano Processo 

1 
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S:ELO PENITENCIÁRIO 

Vara Cartório 

Q 
Q .... hnport. l!la Cond~ Pagamento 

~~ ~I Begistro .;.i>~ Data da 

Quantia 1 Data 1 Forma 
Observações Nome do Réu o-ai ~~ Condenação 1 Taxa z5 z .. Multa Penitenciária ~ 

. 
Livro para registro de 
pagamento do impôsto 
do sêlo penitenciário, s/ 
rótulo, 100 fls. numera-
das, tamanho 330 x 470 
mms., linho 40 kgs. pau-
tado e riscado de prêto, 
capa dura de pano prêto. 
Impresso no anverso e 
verso. 



.. 
ROL DE CULPADOS 

Vara Cartório 

~~ 
Q ~ 

ª~ i1 .g~ 
o 

.}: Ql 
ln.fração Condenação Baixa da Culpa 

~ 1 • Iº 
Observações 

"-=' !l "-=' .. 'O ·-o ! g1~1~ 1 1 

~ 
1 1 z5 z~ - Ql ~ ~õ E os (Motivo da baixa o ~~ ~ 

""'1os oi "' ~ 
oi "' ':> 

zo oi :s! ::: "' iS 
•Ql ~ iS •Ql 

~ da culpa, et.c.) 
p... '!;! ~ Í"l z- p... :s :s 

OBS. - O registro no rol de culpados, sêlo penitenciário o sursis poderá ser feito em livro único, desde que resguardados os dados 
próprios de cada um dêles. 



REGISTRO E AVERBAÇÃO DE «SURS!S)) 

N9 do Nome e Data da Pena Data e 
Compa-N• de Qualifica,.. Registro Imposta Prazo da Condições audiência do 

Ordem 
Pro- ção do Be- Geral 

Residência Concessão e Art. Suspensão Impostas Art. 703 do recimen- Averbações 
cesso neficiário 

Do «Sursis» 
da Lei CPC tos 

! 

.. ~ .,. 



MOD~LO DE REGISTRO DE FEITOS PARA O REGISTRO CIVIL 

Edital d E• Habilita,ção Casamento Arquivo Observação Proclamas 

DATA N• N• de Data do Natureza Data da Data do N • da Ordem R egistro do Feito da afixa- expedição dace'- Li- Fô- as- caixa ou 
exp~ ção e da cert. lebra- vro lha sen- maço dição da de habiL ção 

to publ. 

2 cm 2 cm 6 cm 8 1/2 2 2 2 2 2 2 2 8 1/ 2 

, . 


