
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

N. 10.634 - Antônio Raposo de Almeida - Santos. 

 

Atendendo a representação feita pelo Dr. Antonio Raposo de Almeida Filho. Oficial do Registro 
de Títulos e Documentos da Comarca de Santos e no sentido de esclarecer e orientar os 
serviços dos registros públicos criados pelo Código Civil e disciplinados pelo decreto n. 4.857 
de 9 de novembro de 1939, determina esta Corregedoria Geral da Justiça aos Serventuários 
dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, se abstenham de inscrever em seus livros 
os contratos, atos constitutivos estatutos ou compromissos de sociedades cujas sedes, estejam 
fora da circunscrição judiciária respectiva. 

A existência legal, das pessoas jurídicas, na forma do preceito do artigo 18 do Código Civil 
Brasileiro tem inicio com a inscrição do ato de sua constituição no registro que lhe seja 
peculiar. Do registro, feito na forma do decreto n. 4.857, decorre para a sociedade a aquisição 
de personalidade jurídica própria e possibilita também a terceiros que com ela contratem a 
investigação da capacidade e representação. 

Tolerar a inscrição em Cartório fora da sede da sociedade, é tirar do sistema de nossos 
registros públicos o característico indeclinável da publicidade que é uma de suas finalidades e 
tanto é de se atender a competência territorial no assunto, que o decreto n. 4.857, no artigo 
123 respeitando a liberdade dos Estados no tocante a organização judiciária, liberdade já 
mencionada no artigo 4.º, admitiu que o registro fosse estabelecido em cada comarca em 
zonas ou somente nas Capitais. Nessas condições havendo em cada comarca de São Paulo, o 
Registro de Títulos e Documentos como anexo do Registro de Imóveis ou de outro ofício, (em 
Santos há serventia privativa, como na Capital) em cada uma dessas serventias se fará apenas 
os registros das sociedades que nelas tenham sua sede. 

São Paulo, 12 de agosto de 1954 

(a) Pedro Chaves 

Corregedor Geral da Justiça. 

D. J. 13/8/54. 


