
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 

' 
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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 
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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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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. 
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