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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 
PR.OVIMENTO N.9 1-69 

No decorrer do ano de 1968. foram realizadas correições gerais 
nas comarcas de Avaré. Diadema. Cerqueira Cesar. Garça. Gua~ 
rujá. Guarulhos. Itanhaem. Pindamonhangaba. Poá. Tietê. além de 
visitas para verificação em outras comarcas que. anteriormente. já 
haviam recebido inspeção da Corregedoria Geral. como Moji Guaçú 
e Taubaté. 

Os serviços do fôro judicial e extrajudicial. de um modo geral. 
nas comarcas visitadas. apresentam falhas. 

As irregularidades. omissões e imperfeições observadas foram 
realçadas. em cada caso. nos têrmos lavrados nos livros dos car~ 
tórios respectivos. verificando~se. por outro lado. em certas comar~ 
caso atraso no serviço judicial. 

No curso dos trabalhos correcionais. foram visitados as cadeias 
públicas e Delegacias de Polícia das comarcas mencionadas. cons~ 
tatando~se deficiências nas respectivas instalações materiais. Foi 
examinada a situação processual dos detentos. ocorrendo entrevista 
pessoal com os mesmos. sendo determinadas as providências cabíveis. 

A propósito das condições de segurança e higiene das cadeias. 
oficiou-se ao Poder competente. para as medidas necessárias. 

Auxiliaram os trabalhos de correição os Juízes Auxiliares 
João Penido Burnier Júnior. Tito de Oliveira Hesketh e Márcio 
Martins BonHha. funcionando como escrivão o Snr. Ezio Donati. 

Tendo em vista que as falhas apuradas se revestem de unifor~ 
midade. rzpctindo-se em cada comarca. decidiu a Corregedoria 
Geral. objetivando melhor efeito prático para maior facilidade. 
baixar um só Provimento. contendo as seguintes instruções de 
ordem geral. com caráter normativo para as demais comarcas do 
Estado: 

t - Arquivo. 
I. - O arquivo dos processos deve ser organizado de acôrdo 

com o livro de Registro de Feitos. em maços de 10. 20 ou 30. 

nOLETIM DA ASSOCIAÇ,\O DOS SERVENTUAltIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 43 



~empre em dezenas, salvo necessidade de desdobramento, caso em 
que os maços tomarão letras aditivas. Assim, maço 1 a, 1 b, 1 c, 
etc., com referência ao ano respectivo. (Prov. 40 ~ 53 da Corre~ 
gedoria Geral). 

Com finalidade de facilitar a pesquisa, utilizar fichário, facul~ 

tativamente, a escriturar, obrigatoriamente, a indicação na coluna 
respectiva do Livro Registro de Feitos. 

11 - Os feitos somente devem ser arquivados quando houver 
despacho judicial nesse sentido. com ciências das partes, a fim de 
evitar arquivamento de processos ainda não liquidados. 

111 - Os livros e papéis pertencerão ao arquivo do cartório 
indefinidamente, sendo defeso aos oficiais destruí~los, qualquer que 
seja o seu tempo. (art. 30 do Regulamento dos Registros Públicos 
- Dec. n.O 4.857, de 9 ~ XI ~ 1939). "Os arquivos dos cartórios 
pertencem ao Estado e se conservam nos mesmos sob a responsa~ 
bilidades e guarda dos respectivos serventuários". (Rev. Trib. 
113~535). 

IV - Separar os arquivos e o recinto do trabalho do local 
destinado ao público, mediante utilização de balcão ou gradil. 
(Prov. c.G. 44 ~ 53). 

V - Para facilitar as buscas, deve ser organizado índice dos 
processos arquivados, utilizando~se, facultativamente, o sistema de 
fichas. 

2 - Audiências. 

I - Recomenda~se a designação pelos próprios magistrados, 
não se cometendo a tarefa aos Escrivães, observando~se os esta~ 

tutos processuais e evitada a marcação do mais de um serviço 
para a mesma hora. (Prov. 1 ~ 49 da c.G. e Provo IX ~ 46 do 
C.S.M.). 

Na hipótese de transferência ou continuação, a designação de 
nova data se fará, sempre que possível. na própria audiência tranS~ 
ferida ou rorrogada. (Prov. c.G. 2 ~ 48). 

11 - Nos termos da organização judiciária vigente os pre~ 

gões em audiência são feitos pelo porteiro dos auditórios e, na 
falta, pelo Oficial de Justiça. Na falta destes, os serventuários 
ou escreventes que servirem perante o Juiz poderão realizar os 
pregões. Essa é a condição consagrada por velha praxe, valendo 
notar que os contínuos, salvo investidura especial. "ad hoc", não 
podem desempenhar êsse manter, porque não dispõem de fé pú~ 

blica, não podendo autenticar suas afirmativas. 
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3 - Autos. 

I - A assinatura de carga no livro Carga e Descarga de 
autos constituiu exigência indispensável. (Prov. C.S.M. 31/67). 

II - Os atos que, escoado o prazo legal. não forem devol~ 
vidos peJos advogados serão cobrados pela forma disciplinada pelo 
Provimento XX~66 do C.S.M. 

111 - O Escrivão deve consignar no têrmo de vista ou con~ 
clusão os nomes do Promotor Público e do Juiz, respectivamente, 
evitando a retenção dos autos em cartório, sob pena de sofrer as 
sanções previstas nos artigos 800, § 4.9 , do Código de Processo 
Penal e 23, § 2.1' do Código de Processo Civil, e, sem prejuízo 
das medidas disciplinares aplicáveis à hipótese. 

IV - Recomenda~se a observância do § l,Q do artigo 14 
do Código de Processo Civil, quanto aos autos suplementares. 

V - Na capa dos autos deverão constar o número do livro 
do registro de feitos e o número de ordem do processo registrado, 
bem como a fôlha em que êsse último se encontra, além dos 
esclarecimentos relativos à natureza da ação e nomes das partes. 

No tocante aos processos criminais recomenda~se sejam feitas 
anotações na capa dos mesmos, relativamente à natureza da in~ 

fração e ao artigo de lei respectivo, de acôrdo com a denúncia, 
(Prov. CG. 15~60), assinalando~se ainda, com destaque o fato 
de se tratar de réu preso. 

VI - É irregular a remessa de autos ao avaliador judicial 
que, apenas receberá o mandado. (Prov. c.G. 8~66). 

VII - Rever, renumerar e rubricar as fôlhas dos autos antes 
yue subam aos Tribunais, em grau de recurso. 

VIII ~ Devem ser juntados aos autos traslados dos termos 
de audiência e não cópias a carbono. (Prov. 1 ~ 59). 

4 - Auxiliares. 

I - Gozarão férias anuais de vinte dias, concedidas pelo 
serventuário, com salários integrais, devendo a escala de férias 
ser comunicada, para os devidos efeitos, ao Juiz Corregedor Per~ 
manente, observando se a exigência do item 2.Q do Provo CG. 15~67. 

11 - Para a contratação de auxiliares é necessária autori~ 
zação do Juiz Corregedor Permanente. 

O Escrivão que admitir pràticamente fiel ou auxiliar de car~ 
tório, deverá lavrar "contrato escrito", fixando a remuneração e 
a forma de pagamento, arquivando uma via no cartório da Corre~ 
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gedoria Permanente e enviando duas vias ao Corregedor Geral, 
para arquivo na Corregedoria Geral e conseqüente remessa ao Ins~ 
tituto de Previdência do Estado. 

111 - Cabe ao escrivão elaborar folhas mensais de pagamento, 
obedecendo ao modêlo publicado no D. O. J. de I~XI~53 e 4~XI~59 
sendo exigível o visto mensal do Corregedor Permanente. (Por~ 

mentos cotados indevidamente. (Prov. 43 53). 

IV - O tempo de serviço sõmente é computado para auxi~ 
liares, a partir da idade de 14 anos. (Portaria 1 ~59) . 

V - Os auxiliares sem contrato não poderão assinar o livro 
de Ponto (Portaria Cc. 92-,66), e a contagem de tempo de serviço 
dos auxi]iares nessas condições não poderá ser deferida de acôrdo 
com o artigo 14 § 3.9 do Decreto n.9 19.365, de 20 de abril de 1950. 

5 - Avaliador, Distribuidor, Contador, Partidor e Deposi~ 

tário Público. 

I - Observar a limitação prevista no 7 ~48 aplicando-se aos 
processo n. Q 109, de 16 7~68, aplicando~se aos processo contenciosos 
a regra do artigo 957 do Código de Processo Civil. 

11 - Os cálculos, contas, partilhas e avaliações terão cópias 
arquivadas, cronolõgicamente, em cartório. 

111 - Observar, nas avaliações, o sistema legal vigente de 
unidades e medidas. 

IV - As estampilhas da taxa de Aposentadoria dos Ser~ 

vidores da Justiça serão apostas nos próprios livros da distribuição, 
exceto no caso da distribuição de escrituras. 

V - Cabe aos contadores Çllosar tôdas as custas e emoJu~ 
mentos cotados indevidamente. (Prov. 43~53). 

VI - Não reter autos, em hipotese alguma, além dos prazos 
legais, pois, na recusa de pagamento, a cobrança dos emolumentos 
poderá ser efetuada por via judicial. 

VII - Quando por culpa sua. tiverem de fazer outra ava~ 
liação, desta nada levarão os avaliadores. 

VIII - Não dependerá de distribuição a petição de retifi~ 

cação de reÇlistro, nos têrmos da Lei Federal n. Q 3.764, de 25-4~60. 
(Prov. 14~60). 

IX - Escriturar o livro de distribuição de feitos civeis de 
acôrdo com as recomendações do Provimento 44/53. Proceder, 
da mesma 'forma, no tocante aoS feitos criminais, consultando o 
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Corregedor Permanente, no çaso de necessidade desdobramento 
de casas. 

X - Efetivar a selagem correspondente à distribuição dos 
feitos no final de cada página. 

XI - A distribuição por dependência somente será realizada 
à vista do despacho do Juiz que a determinar. 

XII - Proceder à anotação regular, quando ocorrer a hi~ 

pó tese de inclusão, nas denuncias, de pessoas não indiciadas no 
inquérito policial. (Portaria 52/65), e cancelar os nomes daquelas 
que, indiciadas pela Polícia, não forem denunciadas em Juízo. 
(Prov. 40 53). 

XIII - Ainda que haja Depositário Público na comarca, o 
depósito de bens, em conseqüência de atos judiciais, nos termos do 
artigo 945 do C. P. C. poderá ser feito em mãos do executado, 
se convier ao exeqüente. 

X]V - Observar o disposto no artigo 15 da Lei 960, de 
17 ~ 12~38, quando se tratar de coisa penhorada em feito regulado 
pela citada lei. 

XV - Após qualquer levantamento, encaminhar para os 
autos, 43 horas depois de recebida a importância, os comprovantes 
de destinação do numerário, recolhendo o saldo, se houver, sob 
pena de responsabilidade. 

XVI - Os depósitos de quantias em dinheiro, que devam 
permanecerem custodia, em virtude de demanda de qualquer na~ 
tureza, e que sejam considerados de pronta exigibilidade, serão 
feitos de preferência nas agências da Caixa Economica do Estado, 
no interior, mediante guia fornecida pelo cartório, e da qual cons~ 
tarão o nome da parte ou das partes, o credor do depósito e 
a indicação do Juízo à disposição de quem fica. (Prov. XXXIII~ 
67 do C.S.M.). 

XVII - Devem ser escriturados os depósitos em contas in~ 
dividuais, em nome dos depositantes. Os juros devem ser compu~ 
tados de acôrdo com as taxas abonadas pelos estabelecimentos de 
crédito. 

XVIII - Os levantamentos parciais ou totais, inclusive juros, 
serão feitos mediante guia. assinada pelo Juiz, com firma reco~ 

nhecida, se não estiver registrada no estabelecimento. 

XIX - Tôdas as importâncias de menores e interditos, que 
estejam em depósito na Caixa Economica, serão transferidas para 
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contas com correção monetária, se houver prazo mInI mo exigido 
pelos regulamentos. (Prov. XXXIII/67 do C.S.M.). 

6 - Cadeias Públicas e Delegacia de Polícia. 

I - Providenciar a regular escrituração dos livros obriga~ 

tórios referidos no Provo 16/67. A inexistência de movimento não 
jlustifica a falta dos livros essenciais. (Prov. 3/66). 

11 - Os livros da Delegacia de Policia devem ser escriturados 
pelo Escrivão, e os da Cadeia Pública, pelo carcereiro. 

111 - Os assentos de óbito ocorridos nas prisões devem ser 
assinados pela autoridade policial e pelos peritos que atestarem 
o aludido óbito. 

IV - Os inquéritos policiais devem ser feitos em duas vias, 
ficando a segunda via arquivada no cartório da Delegacia de 
Polícia. 

V - Observar o prazo previsto no artigo 10 do Código de 
Processo Pena] para a ultimação do inquérito, requerendo, even~ 
tualmente, prorrogação de prazo. 

VI - A interdição de cadeia pública deve ser precedida de 
audiência da Corregedodia Geral. (Portaria 1-62), e a medida não 
deve ser adotada indiscriminadamente. - Em cada caso, o Juiz 
Corregedor Permanente deve providenciar a elaboração de laudo 
técnico instruído com fotografias e parecer médico sõbre as con~ 
dições sanitárias do prédio. 

As cadeias devem ser inspecionadas pelo menos quatro vêzes 
por ano, pelo Corregedor Permanente, (artigo 13 do Regimento 
das Correições), o qual verificará a existência do serviço de assis~ 
tência médica aos detentos. ~ (Decreto 24.688, de 28~VI~1955). 

VII - Remeter aJuízo, acompanhando os inquéritos, as 
armas, os instrumentos e os prod utos do crime. 

VIII - Recomenda~se a juntada, em inquéritos, de docu~ 

mentos originais, admitidas fotocópias e xerocópias quando o in~ 

teressado não possa anexar o original, dando as razões da impos~ 
sibilidade. - (Pro. 9-67). 

7 - Compromisso e exercício de servidores da Justiça. 

I - Os escrivães, antes de assumirem o exercício, prestarão 
compromisso perante os Juízes Auxiliares da Corregedoria Geral 
(Prov. 10-67) e deverão assumir o exerClClo no prazo de 60 dias 
da data da nomeação. - (Lei 819~59, artigo 42). 
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li - Os escreventes sõmente poderão assumir o exercício das 
funções após homologação da nomeação, nos autos de habilitação, 
que, para êssefim, deverão ser encaminhados à Corregedoria Geral. 
- Após a homologação, iniciado o exercício, remeter-se-á certidão 
do compromisso prestado perante a Corregedoria Permanente, co
municando-se a data do início do exercicio. 

III - Os Escrivães da Corregedoria Permanente, à vista das 
anotações de seus livros, deverão certificar, nos títulos de nomeação 
dos funcionários das respectivas comarcas, o compromisso do ser
vidor e a data do início do exercício no cargo, inclusive, no caso 
de escrevente, se a nomeação foi homologada pela Corregedoria 
Geral. 

IV - O compromisso de substituto de Escrivão deve ser 
prestado perante a Corregedoria Permanente, ato que deverá ser 
lavrado no livro próprio. 

A certidão do têrmo deverá ser encaminhada à Corregedoria 
Geral. com indicação da data do início da substituição. - (Prov. 
15-67, item 29.9 ). 

8 - Custas. 

I - A primeira prestação das custas fixadas na Tabela "A" 
do Regimento de Custas corresponde aos atos e têrmos iniciais do 
processo e é exigível em seguida à expedição do mandado ou edital 
de citação. 

li - A segunda prestação 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 despacho que lhes 
ponha têrmo. - (Notas Genéricas, 2.~, Tabela A, do Regimento 
de Custas). 

IH - Havendo reconvenção, as custas serão majoradas de 
um têrço. 

IV - No caso de nova distribuição do feito, por incompe
tência de Juízo, caberá ao cartório que o processou a parcela de 
custas já exigível. 

V - 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 se tratando de processo iniciado mediante queixa, as 
custas serão pagas afinal. 
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VI - Todos os atos extraj,udiciais terão seu preço cotado 
afinal de acôrdo com a respectiva tabela. 

VII - As tabelas de custas devem ser afixadas no interior dos 
cartórios em lugar visível e franqueado ao público. Está em vigor 
a Lei n.9 4.83 1. de 28~8~58 com as alterações posteriores. especial~ 
mente a Lei 9.531. de 6~X~ 1966. que deu nova redação aOS artigos 
16 e 20 e estabeleceu nova tabela , e as Leis 9.895. de 8~XI~7 e 
9.736~67. Tal afixação há de ser especificamente da tabela ou 
das tabelas relativas aos atos do cartório. Não deverá ser afi~ 

xado todo o Regimento de Custas. a fim de não dificultar a con~ 

ferência por parte do interessado. 
A tabela "O" será afixada sempre que aplicável, de acôrdo 

com as tabelas que especifica. ( Prov. 15~60). 

VIU - Nos cartórios de notas, as custas e emolumentos 
devem ser cotados à margem dos têrmos lavrados. assim nos 
traslados como nas certidões, adotando~se carimbo discriminativo. 
com menção do total pago e indicação da pessoa que o pagou. 
Deve ser feita referência à renda do Estado. emolumentos do 
Escrivão, proventos do Distribuidor e respectivas taxas de apo~ 
sentadoria. O emolumento da escritura, procuração ou substabe~ 
lecimento compreende o primeiro traslado. 

IX - Pela procuração ou substabelecimento declarado sem 
efeito será devida a metade do emolumento taxado. Na hipótese 
de escritura, deverá ser observada a 5 .~ Nota da Tabela "J". 

X - Nas permutas. o emolumento será contado sôbre o 
maior valor, com o acréscimo de um quarto. 

XI - Nos cartórios de Registro de Imóveis. a cobrança de 
emolumentos pela inscrição da cédula de crédito rural e respectivas 
averbações, matéria de organização judiciária de competência da 
justiça estaduaL está disciplinada pela Lei Estadual n. 9 9.895, de 
8~XI~67, que acrescentou os itens VIII e IX à Tabela "K" do Re~ 
gimento de Custas. não cabendo cogitar da participação dos ma~ 
gistrados na percepção dos emolumentos. (Prov. 8~67). 

XII - Para gozar da subvenção de que trata o artigo 20 
do Regimento de Custas( redação dada pela Lei n.9 9.531~66 , artigo 
2.9 ). os Oficiais dos cartórios do Registro Civil das Pessoas Na~ 
turais deverão instruir o pedido de pagamento, que deverá ser en~ 
dereçado à Secretaria da Justiça, com atestado a ser fornecido pelo 
Juiz Corregedor e relação dos atos praticados. mencionando data 
e número do assento e o nome das partes. 
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A subvenção consistirá no pagamento, pelo Estado, da im~ 

portâncía taxada na Tabela "N", para cada casamento ou assento 
efetivamente realizado no semestre, observado o número de ca~ 

sarnentos, assentos de nascimento e de óbitos, dentro do limite de 
10 casamentos e 150 assentos de nascimentos ou óbitos, por se~ 
mestre, conforme dispõe o Provimento n.9 1~67 - c.G. 

9 - Escreventes. 

I - A nomeação de escreventes de cartório está sujeita às 
normas e condições estabelecidas pelo Decreto n.9 5.129, de 23 de 
julho de 193 t, com a alteração introduzida pelo artigo 83 da Lei 
n.? 11.058, de 26~V~1940. 

11 - O artigo 17 do Decreto n.? 5.129, de 23~7~1931 deve 
ser aplicado restritivamente, tendo~se em vista as necessidades mais 
urgentes do cartório, levada em conta, ainda, a existência de 
Oficial Maior. (Portaria da C.G. 4~48). 

111 - Os escreventes têm direito a 30 dias de férias por ano, 
com salário integrais, cujo gõso é obrigatório, não sendo permitida 
a acumulação. (Prov. 15~67). 

O direito à pensão é regido pela Lei n.9 9.858, de 4~X~1967, 
regulamentada pelo Decreto n.? 49.933, de 3 de julho de 1968 e o 
regime disciplinar é o previsto no Decreto n.9 5.299. de 14~IV~1959. 

IV - Para obter licença para tratamento de saúde, o escre~ 
vente encaminhará requerimento ao Corregedor Geral da Justiça, 
por intermédio da Corregedoria Permanente, com manifestação do 
serventuário. fixando a data a partir da qual deseja afastar~se e o 
tempo de duração de afastamento. - A inspeção médica será feita. 
na comarca da Capital. pelo Departamento Médico do Serviço 
Civil. e. no interior do Estado, pelas Delegacias de Saúde, Centros 
de Saúde e Postos de Assistência Médico~Sanitária, podendo a 
Corregedoria Permanente expedir as guias necessárias. - Provo 
15-67). 

V - O servidor deverá aguardar em exerClCIO a concessão 
de férias e licença, qualquer que seja a natureza desta. sob pena 
de responsabilidade, com ressalva da hipótese prevista no item 10.9 

do Provo 15/67. 

VI - A concessão de licença para tratar de assuntos par~ 
ticulal'es é da competência exclusiva do Corregedor Geral, e o 
tempo máximo do afastamento, na hipótese. é de 180 dias con~ 
secutivos, em cada exercício, não cabendo cogitar de licenças acumu~ 
ladas. - (Prov. 16~67). 

nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SElRVENTUARIOS 
DEl ,JUSTIÇA DO ESTADO DEl SÃO PAULO * - 51 



VII - Os pedidos de licença-prêmio e de afastamento para 
tratar de assuntos particulares. deverão trazer a manifestação do 
Sr. Escrivão. acompanhados de certidão de quitação para com o 
IPESP. - Outrossim. o requerimento deverá ser encaminhado 
pejo Corregedor Permanente. 

VIII - Nos pedidos de certidão de tempo de serviço diri
gidos à Corregedoria Geral. os interessados devem colher o "visto" 
do Corregedor Permanente. instruindo as petições com certidões 
dos cartórios onde exercerem as funções. inclusive da Corregedoria 
Permanente da comarca. com menção de faltas. licenças. férias e 
registro de penalidades. 

IX - Observar. no tocante à freqüência ao serviço. as es
posições da portaria 92/66 e do Provo 9/66. 

10 - Escrivães. 

I - Os Escrivães tem direito à aposentadoria e os seus 
beneficiários. à pensão mensal. nos têrmos e condições da lei 
n.'" 9.858. de 4-X-67 e do Decreto n5' 49.933. de 3-VII-68. 
Para êsse fim. deverão contribuir para a Carteira de Previdência 
das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. e promover 
a arrecadação compulsória mensal prevista no artigo 11 do Re
gulamento citado. - A inobservância da obrigação legal sujeitará 
o infrator à multa de 10% sôbre o valor das guantias devidas e 
juros de mora. além da sanção prevista no artigo 4 I. § único de 
Decreto n.e;> 49.933. de 3-VII-68. isto é. suspensão até o prazo 
máximo de 90 dias. sem prejuízo de outras sanções civis e 
criminais. 

11 - Os serventuários são obrigados a recolher à Tesouraria 
do Instituto de Previdncia do Estado. em dinheiro. cheque nomi
nativo ou vale postal até o dia 10 de cada mês. juntamente com 
as contribuições do pessoal de seu cartório. a sua própria contri
buição e demais quantias devidas referentes ao mês imediatamente 
anterior. - (artigo 39. inciso 11. Decreto n.Q 49.933/68). 

Devem preparar fôlhas mensais de pagamento real de seus 
subordinados. bem como da respectiva remuneração-base e dos 
descontos efetuados para a Carteira. remetendo uma via à mesma. 
até o dia 20 de cada mês subseqüente ao do pagamento. - (artigo 
40 do Decreto citado). 

111 - Os servidores não poderão obter licenças. salvo para 
tratamento de saúde. permuta de ofícios ou inscrição em quaisquer 
concursos. sem prova de quitação para com a Carteira. 

As licenças para tratar de assuntos particulares. por tempo 
não superior a 180 dias. serão concedidas somente uma vez em cada 
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exercído e não poderão ser acumuladas. - (Lei n.Q 2.177, de 
23~ VII~53 ) . 

IV - Cabe aos escrivães: 

1 - Indicar substituto, nos pedidos de ]icença, com prévia 
aprovação do Corregedor Permanente, observando o disposto no 
artigo 59 da Lei n.Q 11.058, de 26~IV~40; 

2 - Lavrar contratos com auxiliares e fiéis, nos têrmos da 
Portaria 16~53; 

3 - Manifestar~se nos pedidos de afastamento ou licença 
de escreventes e auxiliares. - (Portaria n.Q 9~48 e Provo 15~67); 

4 - Organizar escala de férias (Provimento c.G. 15~67); 

5 - Gozar trita dias consecutivos de férias por ano, obri~ 

gatõriamente, sendo vedada a acumulação de períodos e proibido 
levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. No curso das 
férias, o serventuário terá direito à renda integra] do cartório; 

6 - Instalar os cartórios dentro do respectivo distrito, em 
lugar de fácil acesso ao público e que ofereça boas condições de 
segurança, higiene e confôrto, a critério do Juiz (art. 11 do Re~ 
gimento das Correições); 

7 - Colocar do lado de fora do prédio placa indicativa ou 
inscrição que a substitua; 

8 - Hastear a bandeira nacional em dias próprios; 
9 - Guardar os livros e documentos debaixo de chave, em 

lugar seguro (Dec. 4.857~39, art. 28); 
10 - Comunicar à Delegacia de Polícia, ao D.E.I.C. e aos 

distribuidores o resultado dos feitos criminais e dos inquéritos 
policiais; 

11 - Dar recibo de tõdas as quantias pagas ou deixadas em 
cartório, observando a recomendação constante do Provo 2 ~ 56; 

12 - O rganizar relação de mandados não cumpridos, sub~ 
metendo à apreciação do Corregedor Permanente para as provi~ 
ciências cabíveis; 

13 - Observar, no setor de 'falências, a orientação traçada 
pelo Provo c.G. 43~53; 

14 - Comunicar aos Distribuidores o oferecimento de re~ 

convenção, para anotação no registro da ação respectiva, uma vez 
que se trata de nova demanda contra o autor; 

15 - Promover a movimentação de todos os feitos, até final 
solução, não permitindo a paralização. Em se tratando de feitos 
com mandados expedidos e não procurados, juntar o mandado 30 
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(trinta) dias depois da expedição, certificar .que o autor não o 
procurou, informar, quando souber da existência de acôrdo e fazer 
a conclusão dos autos; 

16 - Entregar as notificações, interpelações e protestos, so~ 
mente depois da conta do Contador e de selados e preparados os 
autos: 

17 - Providenciar classificadores para arquivar ofícios re~ 

cebidos que não se refiram a feitos em andamento, pela ordem cro~ 
no lógica do recebimento. 

As cópias de ofícios expedidos serão arquivadas em ordem 
numérica e cronológica em pasta adequada; 

18 - Recolher a multa imposta como pena criminal somente 
após o trânsito em julgado da sentença que a impuser, nos têrmos 
do artigo 686 do Código de Processo Penal (Prov. 3~67); 

19 - Consignar, nos mandados de prisão, os dados que 
qualifiquem as pessoas, inclusive o número de registro geral no 
serviço de identificação (Prov. 4-60); 

20 - Observar a recomendação do Provo 4-60 relativamente 
ao cumprimento de sentenças de pronúncia ou condenatórias, ou 
de despachos que decretam a prisão preventiva, procedendo do 
seguinte modo: 

a - baixando os autos com a decisão, providenciará a ex~ 

pedição e assinatura do respectivo mandado no mesmo dia e, 
ainda no mesmo dia, comunicará o fato à Polícia, nos têrmos e 
para os fins do artigo 299 do Código de Processo Penal; 

b - certificará, no mesmo dia, o cumprimento das diligências 
referidas e Jará os autos conclusos ao Juiz, para aposição de 
visto comprobatório; 

c - devolvidos os autos, rocedeprá à publicação da sentença. 
antes da qual nenhum conhecimento dela será dado quer às partes, 
quer a terceiros; 

d - sem prejuízo das disposições anteriores, a prisão po~ 

derá ser efetuada na forma e com as formalidades previstas no 
artigo 287 do c.P.P.; 

21 - Consignar, nos alvarás de soltura, as seguintes indi~ 

cações: 

a - nome, idade, filiação e nautralidade do réu; 
b - nome da vítima ou vítimas; 

c - data da prisão, esclarecendo se esta se deu em flagrante, 
preventivamente ou em virtude de sentença condenatória; 
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d - se houve condenação, a pena que foi imposta: 
e ~ natureza do delito, com indicação do artigo do Código 

Penal. com esclarecimentos sõbre modificação na capitulação do 
crime, após a denúncia, quer na sentença, quer no acórdão; 

f - motivo da soltura. (Prov. 4/56). 

22 - As sentenças cíveis ou criminais serão registradas na 
íntegra e não em resumo. Quando proferidas em audiência, e 
por êsse motivo já consignadas no têrmo, será dispensável o re~ 

Histro integral. (Prov. 2/63). devendo, em tal caso, ser anotada 
essa circunstância, com os dados elucidativos, inclusive o desfêcho 
do caso, à margem do número de ordem do livro de Registro de 
sentença respectivo (Prov. 5/61). 

23 - Nos ofícios requisitórios, mandados e ordens de paga~ 
mento, em que haja representação da parte interessada, consignar 
a declaração de .que o procurador dispõe de poderes especiais para 
receber e dar quitação, indicando~se a fôlha dos autos em que se 
acha o instrumento de procuração (Prov. 7/67); 

24 - Organizar o depósito e guarda de armas e objetos 
que acompanham os inquéritos policiais apreendidos no curso do 
processo criminal, de preferência no cartório que tenha o anexo 
do Serviço do Júri, ou 110 próprio edifício do Forum, sem ônus 
para o Estado, nos moldes do que existe no Palácio da Justiça de 
São Paulo, instituído pela Portaria n.Q 555/58, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, expedida em 29~9~1958, (in Rev. Trib. 260/723 
e 277/885), normas essas que serão adaptadas às peculiaridades 
locais. (Prov. 7~67): 

25 - Trazer atualizada a sua coleção de leis, regulamentos, 
regimentos, provimentos, instruções e ordens de serviço. 

V - É ilegal e abusiva a prática adotada por alguns es~ 

crivães, segundo a qual são extraídas certidões da mesma peça 
mediante a utilização de papel carbono, pois fere o princípio de 
que os atos judiciais e os instrumentos públicos devem ser escritos 
sempre com tinta escura e indelével. (Prov. 1~49, in D.O.J., de 
4~III~ 1949). As certidões podem ser extraídas pelos processos 
de fotocópias ou xeroscópias (Prov. 9~7). 

VI - Deve ser coibido o abuso na expedição de certidões que 
não passam de meros traslados, sem indicação de fonte de busca. 
Do contexto das certidões deve constar a designação, o número 
e a página do livro ou processo onde se acha o assentamento, 
quanto positiva. 
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VII - O Escrivão do Júri é o escnvao das correições nas 
comarcas do interior do Estado. salvo na comarca de Campinas. 
(Decreto estadual n.\> 4.786. de 3~12~1930. art. S.\>, inciso III; Lei 
n.\> 6.142, de 27~VI~1961). 

VIII - Na escrivania judicial, o escrivão não pode funcionar 
nos feitos em que figurem, como advogado ou parte, parentes seus, 
consangüíneos ou afins, até o 3.9 grau. Nos impedimentos, o 
Juiz convocará o substituto, ou nomeará "ad hoc". 

I } - Livros Oficiais. 

I - Recomenda~se rigorosa observância do disposto no Pro~ 
vimento CG. 16/67. relativamente aos livros obrigatórios de cada 
cartório ou ofício de justiça. 

II - É conveniente a adoção de livro "Registro de Visitas 
do Minsitério Público", nos cartórios do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, à vista da disposição do artigo 60 do Regulamento dos 
Registros Públicos. (Proc. c.G. 28.815/67). 

III - O livro "Registro de Cédulas do Crédito Rural" na 
forma do Decreto~lei n.\> 167, de 14~2~67, destinado à inscrição das 
Cédulas de Crédito Rural. n.\> 9, obedecerá ao modêlo previsto no 
Decreto federal n.\> 62.124, de 16~1~1968. 

IV - Os livros devem ser escriturados diàriamente não se 
justificando registros tardios. 

V - Quando utilizadas fôlhas sôltas deve ser providenciada 
encadernação, para manter os livros em bom estado de conservação. 

VI - Evitar emendas, borrões, rasuras e entrelinhas, na 
escrituração dos livros, procedendo à ressalva regular, quando ocor~ 
rerem tais defeitos. 

VII - Autenticar regularmente todos os livros, cujas fôlhas 
devem ser rubricadas pelo Juiz, que subscreverá os têrmos de 
abertura e encerramento, lançados nas 1.~ e última fôlhas úteis, 
as quais serão numeradas. 

VIII - Na escrituração deve ser utilizada tinta escura, preta 
ou azul. indelével. 

IX - Os livroS' essenciais não podem ser escriturados por 
pessoas não habilitadas. 

X - Os livros "Registro Diário da Receita e Despesa". 
"Ponto dos servidores", "Carga e Descarga de Mandados", "Re~ 
gistro de Comunicações ao Departamento de Investigações" e 
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"Registro de Sursis" devem ser exibidos mensalmente ao Juiz 
Corregedor para o "visto". . 

XI - Os livros "Rol dos Culpados", "Registro de Sursis" 
e "Registro do Sêlo Penitenciário" poderão ser unificados em 
livro apropriado para tôdas as anotações, conforme modêlo ela~ 

borado pela Corregedoria Geral da Justiça. (Prov. CG .16~67). 

XII - Observar, na escrituração do livro Ro[ de Culpados, 
a exigência de autenticação de lansamentos, qualif,jcando os réus 
e reservando coluna própria para baixa na culpa, a ser procedida 
quando houver decisão absolutória na Instância Superior. Igual~ 

mente, lançar o nome do réu, se houver condenação, reformando 
sentença absolutória de primeira instância. 

XIII - O "Registro de Sursis" deve ser escriturado nos 
moldes do rol dos culpados, anotando~se o número de ordem do 
registro, o número dos autos, a qualificação do réu, a pena imposta, 
o resumo das condições da suspensão do cumprimento da pena, o 
przao do benefício concedido, a data da audiência admonitória, a 
residência obrigatória do beneficiado, assim como as averbações a 
respeito do cancelamento do benefício ou da extinção da punibi~ 
!idade (C.P.P. art. 703). (Prov. CG. 7~67). 

XIV - Lavrar os têrmos de advertência no protocolo de 
audiências. 

XV - O livro "Registro Diário da Receita e Despesa" de 
cada cartório deve ser escriturado e mantido em dia, discriminando~ 
~se ato por ato, apurando~se a renda liquida através de balanços 
mensais. Terminado o exercício, será levantado balanço anual, 
computando~se as parcelas mensais. 

XVI - No livro" Registro de Feitos", encerrado o exercício, 
antes de ser iniciada a escrituração do seguinte, será daborado 
balanço anual. do qual constará: 

1.1' Feitos distribuidos durante o ano; 
Feitos vindos de anos anteriores; 
Total das duas parcelas; 
Feitos encerrados durante o ano; 
Feitos que passaram para o ano seguinte. 

A numeração é em série anual e deve ser indicada na capa 
dos autos respectivos. 

XVII - O registro dos feitos deve ser efetuado de acôrdo 
com o título da distribuição. (Prov. 41~63). 
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XVIII - No livro "Têrmos de compromisso de tutores e 
curadores", (C.P.c. art. 601), será anotado, à margem de cada 
lançamento, o processo respectivo. 

XIX - O alistamento semestral dos jurados e o sorteio 
mensal dos jurados do J uri de economia popular, assim como as 
atas de julgamento desse J uri, poderão ser feitos nos livros do 
Juri comum. (Prov. 16~67). 

XX - O registro dos provimentos dos corregedores deve 
ser feito no livro de Visitas e Correições. 

XX - O protocolo de autos e papéis deve ser utilizado para 
o registro nos casos de entrega ou remessa que não implique em 
devolução. 

XXII - O Corregedor Permanente, face ao movimento do 
cartrio, poderá autorizar a abertura dos livros indispensáveis, à 
medida que surgir a necessidade. 

XXIII - Não é mais devido o sê lo penitenciário, nem o 
impôsto do sêlo estadual, sôbre o valor das fianças criminais arbi~ 
tradas pelas autoridades policiais ou juízes competentes. 

A propósito da arrecadação do sê lo penitenciário, observar 
as disposições do Provimento XXIV /67, do Conselho Superior da 
Magistratura. 

12 - O ficiais de Justiça 

I - Recomenda~se a cobrança exata das custas, contando~se 
os emolumentos pelos atos praticados, discriminando as despesas 
de condução. 

11 - Sõmente o JUiz pode sustar o cumprimento dos man~ 
dados expedidos. Assim, a retenção indevida de mandados, sob 
alegação de eventual acôrdo das partes, solicitação do interessado 
ou escusas semelhantes constitui irregularidade que não pode ser 
tolerada. 

111 - Não é admissível a utilização peros Oficiais, de pre~ 
postos, tampouco a realização de diligências pelo telefone, sob 
pena de responsabilidade civiL criminal e administrativa. 

IV - As intimações de réus presos, que devam tomar conhe~ 
cimento de qualquer ato do processo, serão feitas no próprio esta~ 
belecimento penal onde se acharem os referidos réus. Igual~ 

mente, a entrega de cópias de libelo será levada a efeito no pró~ 
prio presídio em que esteja reconlhido o prso. (Prov. c.G. - 8~57). 
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v - Cabe aos Oficiais de Justiça: 
1.'1 - Munir~se de usa cédula de identidade, fornecida pelo 

Corregedor Geral da Justiça, a ser exibida, obrigatoriamente, no 
ato de cada diligência. (Prov. 4/66). 

2.'1 - Assinar o ponto, diàriamente, exceto aos sábados, em 
livro que será aberto e rubricado pelo Juiz da comarca ou Vara, 
ao qual competirá abonar ou justificar as faltas devidas. O livro 
ponto ficará sob a fiscalização do escrivão do cartório da Correge~ 
doria Permanente e será visado diàriamente pelo Juiz de Direito. 
Os atestados de freqüência serão passados com base nos livros de 
ponto. (Port. 170/64). 

3.'1 - Gozar férias de 30 dias por ano, obrigatoriamente, 
salvo a hipótese de ser ultrapassado o limite normal de 'faltas, caso 
em que poderão gozar apenas 20 dias de férias. (art. 176 do 
Estatuto dos Funcionário Públicos), nos meses de janeiro ou 
jullho, conforme escala que deve ser remetida pelos Escrivães, 
com o visto do Corergedor Permanente, à Corregedoria Geral, 
até o dia 15 de dezembro de cada ano. (Prov. 13/67). 

4.'1 - Devolver a cartório os mandados que estejam em seu 
poder além dos prazos legais, sob pena de responsabilidade. 

VI - Estão sujeitos ao regime disciplinar no Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado, (Lei n.'1 10.261, de 28~X~1963). 
e no Regimento das Correições. (Decreto n.'1 4.786, de 3~12~1930). 

13 - O ficial Maior 

I - A nomeação de Oficial Maior é ato da competência do 
Poder Executivo, (art. 19 do Decreto n.Q 12.520, de 22~1~1942), 
dependendo de requerimento e indicação, pelo serventuário, de um 
dos escreventes da serventia. 

II - Não haverá substituição na função do Oficial Maior. 
(Prov. CG~ 15/67, item 31). 

III ~ Caberá ao Oficial Maior substituir o Escrivão nos seus 
impedimentos por faltas, licenças, férias e outros a'fastamentos. 

IV - O compromisso de Oficial Maior deve ser prestado 
perante o Juiz Corregedor Permanente, lavrando~se o têrmo em 
livro apropriado. 

V - Em caso de vaga, até provimento e posse do titular do 
ofício ou cartório, será designado pelo Coregedor Permanente, para 
responder pelo expediente do respectivo cartório, o Oficial Maior. 
devendo a portaria expedida pelo Corregedor Permanente ser en~ 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVEN'ruAnros 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 59 



viada à Secretária da Justiça, para homologação. Uma copia 
deverá ser enviada à Corregedoria Geral, esclarecendo se foi cum~ 
prído o disposto no artigo 5.1' do Decreto~lei n.? 12.520, de 22~1~ 
~1942, com a redação dada pelo art. 43 da Lei n. Q 6.057, de 
24~3~196I, que determina aquela homologação. 

14 - Registro Civil das Pessoas Naturais 

I ~ Os Oficiais do Registro Civil deverão cumprir, rigoro~ 
samente, as disposições dos artigos 114 e 115 do Regulamento dos 
Registros Públicos (Decreto n.? 4.857, de 9~XI~39), efetuando as 
anotações e remissões recíprocas exigíveis por lei. 

11 - As comunicações referidas no citado artigo 114 do R. 
R. P. deverão ser anotadas no livro onde foi lavrado o assento. 

UI - O assento deverá ser encerrado com a assinatura de 
quem o lavrou. Entre um assento e outro, conservar uma linha de 
separaçãoObservar o disposto no art. 51 do R. R. P., ressalvando 
as rasuras, entrelinhas, emendas e omissões. 

IV - Escriturar o livro Registro de Feitos, sob ordem numé~ 
rica, em série anual, anotando os processos de habilitação de ca~ 
sarnento, justificações de idade, editais de proclamas vindos de 
outros distritos, petições de regdstro de idade de pessoas maiores de 
12 anos, os registros de nascimento de acôrdo com a Lei n.? 
3.764/60 - Prov 11~60, - os pedidos de retificações de nomes 
e mandados judiciais. 

Elaborar resumo anual, com a menção dos processos de habi~ 
Iitação cujos editais perderam a eficácia. (Art. 181, parágrafo LI' 
do Código Civi]) .. 

V - Poderão ser expedidas certidões com o patronímico 
exclusivo derivado da adoção, se no ato tiver sido declarada a 
opção, por êsses apelidos de família. (Prov. 12~60). 

VI - O mínimo de fôlhas dos livros, de acôrdo com o mo~ 
vimento, poderá ser reduzido até a terça parte, sendo indispensável 
o uso de índices ou fichas. Os números de ordem dos registros 
não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão 
indefinidamente. 

VII - Os assentos de nascimento devem ser comp]etos, isto é, 
conter tôdas as indicações determinadas no artigo 68 do R. R. P. 

Nas certidões de nascimento, assim como nos editais de pro~ 
clamas certidões de casamento, não se mencionará a circunstância 
de ser legítima ou não a filiação, salvo o requerimento todo in~ 

teressado ou em virtude de determinação judicial . 
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VIII - Ocorrendo o nascimento de gêmeos. fazer tantos re
gistros quantos forem êstes. acrescentando a ordem de nascimento. 

Outrossim. consignar a ordem de filiação. no caso de um 
irmão receber o mesmo nome do que morreu. 

IX - Evitar os registros de nomes suscetíveis de expor a 
ridículo seus portadores. 

X - Em se tratando de "nati-morto". vedar o uso da ex
pressão" feto" e anotar no índice. na letra "N". com indicação dos 
pais. 

XI - Lavrar simultâneamente assento de óbito e de nasci
mento se êste não tiver sido feito e se a criança contar menos 
de um ano. 

XII - No caso de óbito de pessoas maiores de 18 anos. men
cionar se era ou não eleitor e remeter a certidão no primeiro caso. 
ao Juiz Eleitoral. para a exclusão do quadro de eleitores. 

XIII - Arquivar em cartório os atestados de óbito. obser
vando a ordem cronológica. para facilitar a consulta. 

XIV - Nos assentos de casamento. a nubente deve assinar 
com o nome que passou a adotar. 

XV - Atualizar os índices no mesmo dia da lavratura do 
assento. ou. no máximo. no dia seguinte. 

XVI - Transcrever os editais de proclamas vindos de outros 
distritos. contando-se o prazo da afixação e publicação e não da 
vista ao Dr. Curador. 

XVII - Sõmente o edital processante poderá expedir cer
tidão declarando os contraentes habilitados ao matrimônio. 

XVIII - O índice dos nascimentos será organizado pelo 
nome do registrado; o de óbitos. pelo nome do falecido; o de 
casamento. pelo nome de ambos os nubentes. devendo cada um 
figurar na respectiva letra. sendo .que da contraente com o nome 
que passou a adotar em virtude do matrimônio (Prov. 4-68 e 1-50). 

XIX - Tomar as assinaturas das autoridades. dos declaran
tes. das partes e das testemunhas, logo depois de praticado o 
ato. sendo condenável a falta daquelas formalidades ou a anteci
pação de assinatura. "em confiança". para posterior preenchimento 
do têrmo. ( Prov. 44-53). 

XX - Abrir. rubricar e encerrar os livros-talões de nasci
mento. casamento e óbito. remetendo-os. depois de findos. ao 
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Departamento do Arquivo do Estado - Rua Antônio de Queiróz, 
183, mediante registro postal ou protocolo. (Prov. 44-53). 

Não conservar em cartório os talões findos, sob pena de 
responsabilidade. (art. 32 do Decreto n. Q 4.857-39). Os mapas 
dos nascimentos, casamentos e óbitos, a que se refere o art. 61 do 
R.R.P. é que serão remetidos ao Departamento de Estatística do 
Estado. (Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 849). 

XXI - Os oficaiis dos cartórios do Registro Civil podem 
reconhecer firmas nos papéis necessários ao casamento, quando o 
respectivo processo correr em seu cartório, mas em qualquer hipó
tese, a não ser que acumulem as funções de tabelião, não lhes é 
lícito reconhecer firma em outros papéis, salvo na Capital do Es
tado, em .que podem reconhecer firmas e lavrar procurações. (Lei 
8.406-64, art. 6.':'). 

XXII - Nos processos de habilitação de casamento, observar 
as seguintes instruções: 

a - Exigir, na petição inicial. as declarações a respeito de 
regime de bens a vigorar e nome que a nubente passará a adotar 
após o casamento e o distrito eleito para a celebração do matri
mônio; 

b - Processar a habilitação de casamento em segundas núp
cias, exigindo certidão de óbito do cônjuge falecido; 

c - Fazer o casamento de estrangeiro, depois da prova de 
permanência legal no país; 

d - Sómente aceitar públicas-formas se estiverem conferi
das e consertadas; 

e - Cumprir o disposto no artigo 744 § único do Código de 
Processo Civil, no caso de dispensa de proclamas, que não deve 
ser facilitada indevidamente. 

f - Anotar nos autos o nome da pessoa que pagou os 
emolumentos; 

g - Certificar nos autos a data da celebração do casamento, 
com indicação do número do livro, do número do assento e da 
página na qual foi lavrado o assento. 

XXIII - Remeter, mensalmente, às unidades sanitárias das 
respectivas comarcas, ou regiões, os mapas demográficos e sanitá
rios, de acôrdo com modelos oficiais distribuídos pelo Departamen
to de Saúde do Estado. (Portaria 7-49). 

15 - Registro de Imóveis 

I - Encerrar o protocolo diàriamente, salvo nos domingos e 
feriados. 
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II - Transcrever os títulos translativos da propriedade imo~ 
biliária mediante apresentação das certidões negativas de ônus fis~ 
cais sôbre o imóvel. A exigência sõmente poderá ser dispensada 
quando o apresentante exibir: 

a ~ declaração escrita, com firma reconhecida, de que se 
responsabiliza por todos os débitos de impostos que gravem o 
imóvel; 

b - recibo de pagamento de todos os impostos que recaiam 
sôbre o imóvel. devidos no exercício anterior e no exercício corrente; 

c - protocolo, com anotações de órgão competente para o 
fornecimento da certidão negativa, que comprove não ter sido ela 
expedida no prazo de 10 (dez) dias, embora reclamada (Prov. 
12~67) . 

III - Não admitir qualquer exceção à exigência de apresen~ 
tação de certificado de quitação para com o INPS, nos casos 
previstos em lei, valendo notar que o certificado não poderá ser 
substituído por simples protocolo do pedido do documento de 
quitação, não se aplicando, nesse caso, as disposições do Provo 
12~67. 

IV - Observar, na enunciação dos números de ordem dos 
registros, o disposto no artigo 10 do Decreto n,9 4.857, de 9~11~39, 
segundo o qual a série de números deve ser ininterrupta, continuan~ 
do indefinidamente nos livros seguintes, após o encerramento de 
cada livro. 

V - Obedecer o sistema de numeração dos livros previstos 
nos artigos 9 e 182 do Regulamento dos Registros Públicos. 
Conforme o movimento dos registros, o juiz, ao qual estiver su~ 

jeito o oficial, poderá autorizar a diminuição do número de pá~ 
ginas dos livros, até a terça parte do consignado no dispositivo 
citado. (art. 8.9). 

VI - Os êrros cometidos na tomada de indicações cons~ 

tantes dos títulos poderão ser retificados, a requerimento do in~ 

teressado, mas só produzirão efeitos daí em diante, salvo quanto 
aos enganos evidentes cometidos no registro e que não possam 
acarretar prejuízos a terceiros, os quais serão corrigidos pelo Ofi~ 
cial, com as devidas cautelas (art. 228, do RRP.). Se o teôr do 
registro não exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar 
a retificação, por meio de processo contencioso, que será inscrito. 

VII - Especificar, na coluna apropriada, a qualidade do tí~ 

tulo (compra e venda, doação, partilha, permuta, etc), pouco 
importando a consignação do instrumento. (escritura, formal. cer~ 
tidão) . 
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V 1I1 - A escrtiuração do protocolo, incumbirá, pessoalmente, 
ao Oficial. ou ao seu substituto lega], nos impedimentos e ausências 
cessionais. (art. 201. do RRP). 

IX - Para defesa do princípio da continuidade do registro, 
exigir transcrição do título anterior se o imóvel não estiver lan~ 
çado em nome do outorgante. 

X - Escriturar os Indicadores Reais e Pessoais com obser~ 
vância dos artigos 190, 192, 193 e seguintes do RRP., evitand~se 
a repetição de lançamentos, na hipótese de o mesmo imóvel ou a 
mesma pessoa já estiver lançado no livro respectivo. 

XI - Levar em consideração que o Indicador Real deve ser 
o repertório de todos os imóveis que, direta ou indiretamente, fi~ 

gurarem nos livros n.\' 2, 3, 4, 8 e 9. Repartir as 'fôlhas do livro, 
por igual. entre as circunscrições que se compreenderem na comarca 
ou na zona pertencente ao respectivo ofício. Cada indicação deve 
ter por espaço pelo menos, um sexto da página do livro, e, cada 
espaço, cinco colunas, formadas por linhas perpendiculares cor~ 

respondentes, nos têrmos do artigo 188 do RRP., procedendo, 
no caso de esgotamento das fôlhas, na forma preconizada pelo 
3rt. 194 do RRP. 

XII - Dividir o Indicador Pessoal de acôrdo com as letras 
do alfabeto, lançando, por extenso, os nomes de tôdas as pessoas 
que, ativa ou passivamente, figurarem nos livros de registro. (art. 
190 do RRP.). 

XIII - Ter em conta que o apresentante não é méro por~ 
tador do título levado a registro. É o adquirente, ou o transmi~ 
tente, seus sucessores, ou seus representantes, o interessado, em 
suma, no registro. 

XIV - Organizar índice do Indicador Real, facultativamen~ 
te em fichas, pelas "ruas" e "números" de cada circunscrição em 
relação aos imóveis urbanos e pelos "nomes" e "situações" em 
relação aos imóveis rurais. (Prov. 44/53). 

XV - As sessões de direitos hereditários e o direito à 
sucessão aberta não podem ser submetidos à transcrição. O seu 
registro fere os princípios da continuidade e especialidade. (Prov. 
8/66) . 

XVI - Suscitar dúvida, quando fôr o caso, observando, ri~ 

gorosamente, o disposto no artigo 215 do RRP. 

XVII - Não efetuar o registro de transações que tenham 
por objeto móvel rural sem apresentação do certificado de cadastro. 
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XVIII - Observar, rigorosamente, as disposições do Ato 
Complementar n.1' 41, especialmente a exigência do artigo 2.Q

• 

XIX - Ao expedir certidões de filiação, declarar no fêcho, 
2. data em que o imóvel passou a pertencer à sua circunscrição. 
~. no caso de não mais pertencer, quando tal fato ocorreu e para 
que circunscrição foi transferido. 

Ainda. quando requerido, encaminhar a certidão relativa ao 
imóvel aos registros a que êste já tenha pertencido "para que os 
respectivos Oficiais certifiquem ao pé da mesma o que constar a 
respeito" (Prov. 9/60). 

XX - A inscrição da cédula rural independe da apresentação 
do Certificado de Cadastro expedido pelo Instituto Brasiliero de 
Reforma Agrária. (art. 6.\' do Dec. federal n.O 62.141. de 18~1 j ~ 

1968) . 

16 - Tabdionatos 

I - Arquivar, em pastas próprias. que serão anualmente en~ 
cadernadas. numeradas as fó lhas. os traslados de procurações e 
os de substabelecimento de procurações outorgados em notas pú~ 
blicas, e não apenas os instrumentos particulares, exibidos pelos 
mandatários, em atos notariais, ficando dispensado o registro des~ 
sas procurações. Providenciar o índice de cada pasta. (Prov. 7/67). 

11 - Nas escrituras e procurações, qualificar as testemunhas 
do ato, mencionando nacionalidade, idade. profissão. estado civil 
e residência. Exigir testemunhas presenciais e de livre escolha. 
Em se tratando de analfabeto, indicar e qualificar a pessoa que 
vai assinar a rogo, mencionando essa circunstância antes do encer~ 
ramento do ato. 

111 ~ Não permitir que as partes assinem o livro ou documen~ 
to "em branco" ou "em confiança", seja qual fór o motivo alegado. 

IV - Mencionar, nas escrituras. quando se trata de paga~ 
mento de impósto, o número. a data do recibo. a estação arrecada~ 
dora e a importância paga. 

Quando se tratar de recolhimento da renda do Estado, por 
verba, anotar o número da guia, a data. a importância recolhida. 
ti estação arrecadadora e a pasta respectiva em que o comprovante 
foi arquivado. 

V - Manter o fichário relativo às firmas deixadas em car~ 
tório e que servirão de base aos reconhecimentos. exigindo sempre 
duplicidade de assinaturas e apresentante conhecido. Quando pro~ 
ceder ao reconhecimento de firma, indicar o nome da pessoa a 
que se refere. Qualificar. de modo completo. o apresentante. 
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VI - Recomenda~se especial atenção a respeito da proibi~ 

ção, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal, 
de extração de traslados e certidões de atos ou têrmos não la~ 

vrados, em virtude de atraso eventual na escrituração de qualquer 
livro - As certidões e traslados só podem ser entregues às partes 
depois de regular escrituração, aperfeiçoada a lavratura de atos 
e têrmos. 

VII - Remeter, mensalmente, à distribuição, relação das es~ 
crituras lavradas e os proventos do Distribuidor, mantendo compro~ 
vante da remessa em Cartório. 

VIII - É autorizada a extração de cópias de atos praticados 
nos livros e autos mediante processos de fotocópias e xerocópias. 
- (Prov. 9/67, in D.O.I. de 3~8~67). Ao proceder a autenticação, 
não se restringir à mera conferência dos textos ou ao aspecto mor~ 
fológico da escrita, mas verificar, com cautela, se o documento 
copiado contém rasuras ou outros sinais suspeitos indicativos de 
'fraude. Em qualquer caso, declarar expressamente que as cópias 
se acham iguais ao original ou ao documento copiado. 

IX - Os índices dos livros de escrituras e procurações de~ 
vem ser elaborados pelos nomes dos outorgantes e dos outorgados, 
inclusive dos de suas mulheres, figurando todos nas letras res~ 

pectivas. (Autoriza~se o uso de fichário, para êsses fins). 

X - Inutilizar os espaços em branco, evitando emendas, ra~ 
suras, borões, ressalvando tais ocorrências, quando não puderem 
ser evitadas. 

XI - Lavrar a escritura apenas quando contar com os do~ 
cumentos necessários, na presença das partes, evitando, assim, a 
posterior declaração "sem efeito". Quando não puder ser evitada 
ocasionalmente, aludida ocorrência, consignar a menção do motivo, 
datando e assinando a declaração. 

XII - Exigir a apresentação de certificado de cadastro, nos 
casos de escrituras que têm por objeto imóveis rurais, observando 
as disposições do DeGreto~lei n.Q 57 de 18~XI~1966 (in Rev. Trib. 
376~464A65). e o artigo 65 do Estatuto da Terra.) Lei n.Q 4.504, 
de 30~XI~64 

XIII - Não lavrar escrituras sem apresentação do certifi~ 

cado de quitação perante o INPS, nos casos previstos em lei. 

XIV - Quanto à aquisição de propriedade rural no territó~ 
rio nacional, na lavratura de escrituras, observar rigorosamente as 
disposições do Ato Complementar n.Q 45, de 30 ~ 1 ~ 1969. 
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Ainda, cumprir aS exigências previstas no artigo 5.9 do Decre
to-lei Federal n.9 427, de 22-1-1969. 

XV - Cumprir o disposto no artigo 1632 do Código Civil, 
na lavratura de testamentos. O Serventuário não deve se limitar 
a dizer que o dispositivo legal referido foi observado. O ato de
verá ser encerrado com a subscrição e assinatura do tabelião. e. e. e. , 
artigo 1634). 

17 - O presente Provimento deverá ser transcrito integral
mente no livro de correição da Corregedoria Permanente a que se 
refere, afixando-se cópia no quadro de editais do Forum de cada 
comarca. 

Os Serventuários dos outros cartórios transcreverão nos li
vros próprios a parte que interessar, fiscal'izando os MM. Juízes 
Corregedores Permanentes o cumprimento destas determinações. 

Remetam-se cópias às comarcas do Estado. 

Publique-se Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 4 de março de 1969. 

Hildebrando Dantas de Freitas, 

Corregedor Geral da Justiça. 

Provimento n.9 3/69 

O desembargador Hildebrando Dantas de Freitas, Correge. 
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nQ uso de suas 
atribuições legais. 

Considerando a instituição da obrigatoriedade da inscrição 
da cédula de crédito industrial. para validade contra terceiros, 
pelo Decreto-Federal n.9 413, de 9 de janeiro de 1969, a partir 
de 10 de abril do corrente ano; 

Considerando a conveniência de ser regulamentado o modêlo 
do livro "Registro de Cédulas de Crédito Industrial", a ser escri
turado em cada cartório de Registro de Imóveis, para efeito de 
padronização e uniformização da respectiva escrituração; 

Considerando a decisão proferida nos autos do processo CG. 
31.091, fls. 

Determina: 

1.9 ) Em cada cartório de Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo, será aberto um livro destinado ao "Registro de 
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