
COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça, faz saber aos Srs. Escrivães 
dos Cartórios Extrajludiciais do Interior do Estado que os impressos 
de Mandado de Prisão, Requisição de Folha de Antecedentes, deve~ 
rão ser confeccionados às suas expensas, conforme modelos que lhes 
foram enviados. 

D.O.J. 25-4-78 

PROVIMENTO N.o 3/78 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 

Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 

Considerando que o Regimento das Correições (Decreto estadual 
4.786, de 3 de dezembro de 1930) foi editado pelo Poder Público, 
"considerando que é indispensável uma severa disciplina nos serviços 
da Justiça; considerando que, por falta de uma organização fiscali
zadora adequada, os abusos se multiplicam, diariamente, quer entre 
funcionários subalternos, quer entre os próprios funcionários superiores 
da Justiça, com sacrifício do interesse público; considerando que a 
velha instituição das correições, uma vez renovada e adaptada às 
condições atuais de vida, pode, perfeitamente, contribuir para a 
reforma dos maus costumes forenses e coibir inúmeros abusos; consi
derando que não devem ser adiadas providências que visem à mora
lização e à boa ordem dos serviços públicos"; 

Considerando que são, atualmente, generalizadas as queixas tra
zidas ao conhecimento dos Juízes e desta E. Corregedoria Geral da 
Justiça, de exigência e cobrança excessivas de emolumentos, princi
palmente por parte dos cartórios de Registros de Imóveis; 

Considerando que, em razão desses fatos, é, indiretamente, 
agredido o bom conceito das serventias, cartórios, ofícios e tabelio
natos do Estado, que timbram em cumprir a lei, cobrando os emolu
mentos de conformidade com o Regimento; 

Considerando que a maior dificuldade na apuração da procedên~ 
cia dessas queixas está na prova do "quantum" cobrado pelo cartório 
e pago pelo reclamante, "pois esse usa não fornecer o recibo previsto 
em lei, e 

Considerando que, na comarca de Campinas, está em vigor, há 
vanos anos, sistema introduzido pelos MM. Juízes Corregedores 
Permanentes, com bom sucesso até agora. 

Resolve: 
Art. 1.° - Salvo pelos atos próprios praticados dos cartórios 

judiciais ou ofícios de justiça oficializados, a forma de cobrança e 
pagamento das custas, emolumentos e contribuições, devidos por atos 
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praticados por todos os demais cartórios, serventias, ofícios e tabe
lionatos judiciais ou extrajudiciais do Estado de São Paulo, obedece 
às disposições deste Provimento. 

§ único - Não se sujeita à disciplina deste Ato a forma de 
cobrança e pagamento das custas, emolumentos e contribuições, devi
dos por atos de reconhecimento de firmas e autenticações, quando 
praticados isoladamente. 

Art. 2. 0 - O pagamento, provisório ou definitivo, é apenas efe
tivado à vista de recibo, cuja confccção, emissão, preenchimento, 
entrega, arquivamento e controle devcm atender às normas seguintes: 

§ 1. 0 - Serão confeccionados talonários de recibos, numerados 
cm seqüência ininterrupta, em tamanho 22 x 33 cm, encadernados 
com termos de abertura e encerramento assinados pelo Juiz Corre
gedor Permanente, cuja rubrica será aposta em todas as folhas. 

§ 2. 0 - Cada recibo compreenderá três vias, das quais a pri
meira será entregue a quem efetuar o pagamento, a segunda será des
tinada ao Juiz Corregedor Permanente e a terceira permanecerá no 
talonário. As duas últimas serão preenchidas com uso de papel 
carbono. 

§ 3.0 - Para os atos próprios dos cartórios judiciais ou ofícios 
de justiça não oficializados, cada recibo conterá, no mínimo; deno
minação do cartório, nome do serventuário e seu número no Cadastro 
das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, a palavra "recibo", 
indicação da via, número e (quando necessária) série de ordem, natu
reza do ato, número, natureza e valor do processo ou causa, nome 
das partes, número da guia por que se recolherem verbas devidas ao 
Estado e à Carteira das Serventias, nome e endereço da pessoa que 
efetua o pagamento, valor da importância recebida, discriminação e 
quantia dos emolumentos, total da importância recebida, data e assi
natura do responsável pelo caixa do cartório, tudo conforme com o 
anexo modelo primeiro, que integra este Provimento. 

§ 4. o - Para os atos próprios de todos os demais cartórios, 
serventias, ofícios e tabelionatos, cada recibo conterá, no mínimo: 
denominação do cartório, nome do serventuário e seu número no 
Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, a palavra 
"recibo", indicação da via, número e (quando necessária) série de 
ordem, natureza e número do ato, número do livro e folha em que 
foi praticado, número da guia por que se recolherem verbas devidas 
ao Estado e à Carteira das Serventias, nome e endereço da pessoa que 
efetua o pagamento, valor da importância recebida, valor do contrato, 
documento ou valor aceito pela Prefeitura ou pelo INCRA (segundo 
seja a base da cobrança), discriminação e quantia dos emolumentos, 
total da importância recebida, data e assinatura do responsável pelo 
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caixa do cartório, tudo conforme com o anexo modelo segundo, que 
integra este Provimento. 

§ 5.° - Todos os espaços e colunas, previstos nos parágrafos 
anteriores, devem ser preenchidos. Tratando-se, porém, de recibo 
provisório, a que se refere o art. 4.°, do Decreto-Lei estaduaL 203, 
de 25 de março de 1970, dispensa-se, na primeira via, em que se 
anotará a circunstância, o preenchimento dos números do ato, livro, 
folha e da guia de recolhimento. Essas lacunas serão, no entanto, 
supridas por ocasião do pagamento ou acerto definitivo. 

~ 6.° - Das segundas e terceiras vias constarão ainda, em espaço 
próprio, declaração, data e assinatura de quem efetuou o pagamento, 
de que recebeu a primeira via, conforme com o anexo terceiro, que 
integra este Provimento. 

S 7.0 - Nos autos dos processos, nos documentos expedidos e 
nos livros ou fichas, ao lado da cota de emolumentos e do número da 
guia, serão lançados o número do recibo e (quando houver) a série 
respectiva . Quando o registro de títulos e documentos operar por 
microfilmagem, serão lançados no livro "Protocolo". 

§ 8.0 - As segundas vias, para efeito de arquivamento e con
trole, e o talonário das terceiras, para fins de visto, devem ser enca
minhadas ao Juízo Corregedor Permanente, até o dia 10 (dez) de 
cada mês seguinte. 

S 9.° - Faculta-se uso simultâneo de mais de um talão, segundo 
necessidade do serviço, desde que diferenciados por série alfabética 
não coincidente. 

§ 1 ° - Ainda que as atos praticados estejam isentos de alguma 
verba, serão sempre extraídos os recibos, devendo-lhes a soma dos 
valores corresponder à da receita escriturada no livro "Diário da 
Receita e Despesa". 

~ 11 - Caneelar-se-á recibo preenchido com irregularidade, mas 
permanecerão no talonário as três vias correspondentes, cumprindo ao 
serventuário comunicá-lo ao Juízo Corregedor Permanente, quando 
da providência de que trata o parágrafo oitavo deste artigo. 

Art. 3.0 - Este Provimento entrará em vigor no dia 17 (dezes
sete) de abril deste ano, revogadas as disposições em contrário, e cada 
Juízo Corregedor Permanente velará por que seja publicado no lugar 
de costume e divulgado durante noventa dias, sem prejuízo de afixa
ção permanente em local acessível ao público, no interior de cada 
cartório. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 15 de março de 1978. 
(a.) Df. Humberto de Andrade Junqlleira, Corregedor Geral da 

Justiça. 
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PROVIMENTO NQ 3128 

o :EXc:E:LENT:tSSIl10 SENHOR DESEMBARGA-
DOR :m:rrmmTO DE ANDRADE JU.NQ~, COBREGEDOR GERAL 

DA JUSTIÇA DO .ESTADO DE SÃo P.iULO,-no uso de suas 

atribuições, e 

COlVSID:ERANDO .que o. Be~ento da's 

Correições (Decreto estadual 4.786, de 3 da dezembro 
" 

de 1930) .foi editado pelo Poder Público, "consider~ 

do que é indispensável uma severa disciplina nos se!:, 

viços da Justiça; considerando que, por .falta de uma 

organização fiscalizadora adequada, os abusos se ~ 

tiplicam, diariamente, quer entre .funcionários suba.!. 

ternos, qu.er en~e Os próprios funcionários superio 
. 

res da Justiça, com sacrifício do interesse público; 

considerando que a velha instituição das correições, 

uma vez renovada e adaptada à~ condições atuais da 

vida, pode, perfeitemente, contribuir para a reforma 

dos maus costumes forenses e coibir inÚlnerosabusos; 

considerando que não devem Ber adiadas prOvidências 

que visem à moralização e à boa ordem dos serviços 

públicos"; 

CONSIDEE.ANDO que são, atualmente, 

generalizadas as queixas trazidas ao conhecimento 

dos Ju1zes e ~esta E. Corregedoria Geral da Justiça, 

de exigência.e cobrança ~xcessivas de emolumentos,, , 
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principalmente por parte dos cartórios de Registros 

de Imóveis; 

CONSIDERANDO que, em razao - desses 
,

:fatos, e, indiretamente, agredido o bom conceito das 

serventias, cartórios, orlcios e tabelionatos do E~ 

tado, que timbram em cu:mprir a lei, cobrando os em.Q. 

1tllI1entos de conformidade com o llegimento; 

CONSIDERANDO que a maior' di.f'.iculda-
de na apuração da procedência dessas queixas está na 

prova do nquantum" cobrado pelo cartório e pago pelo 

recJamante, pois esse usa não fornecer o recibo pr~ 

visto em lei, e 

CONSIDERANDO que, na coma.r~a de 

Campinas, está em vigor~ há vários anos, sistema ia.. 

traduzido pelos ML"1. Ju:!zes Corregedores Permanentes, 

. com bom sucesso a:te
, 

agora, 

RESOLVE: .... -

Art. 12 - Salvo ]?elos a'fx)s próprios 

praticados dos cartórios judiciais ou orícios de jus 
. 

tiça oficializados, a forma de cobrança e pagamento 

das custas, emolumentos e contribtiçõea, d~vidos por 

atos praticados por todos os demais cartórios, se~ 

ventias, orícios e tabelionatos judiciais ou extrajB 
..

diciais do Estado de são Paulo, obedece as dispas.:!:. 
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disposições deste Pro~-mento. 

§ único - Não se sujeita a 
.. 

disc!. 

plina deste Ato a forma 

de cobrança e pagamento 

das custas, emo11llllentos 

e contribuições, devidos 

por atos de reconhechea. 

to de .firmas e" autenticA 

ções, quando praticados 

isoladamente. 

Art. 2g - O pagamento, provisório 

ou definitivo, é apenas ~fetivado à vista de recibo, 

cuja confecção, emissão, preenchimento, entrega, ~ 
..

quivamento e controle devem atender as normas seguiA 

tes: 

§ 1.2 Serão confeccionados taloná-
rios de recibos t numerados 

~ . ,..em sequenc1a 1D1nterrapta, 

em tamenh,? 22 x 33 cm, encâ 

dernados com termos de abe!:, 

tura e encerramento assin~ 

dos pelo Juiz Corregedor 

Perme.nente, cuja rubrica s~ 

rá aposta em todas as fo 

lhas. 

,-- § 2º - Cada recibo corr:preenderá 
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... 
tres vias, das quais a pr.i 

. ,
melra sera entregue a quem 

efetuar o pagamento, a s~ 

gunda será destinada ao Juiz 

Corregedor Permanente e a 

terceira. permanecerá no t,!!. 

lonário. As duas últimas s~ 

rão preenchidas com uso de 

papel carbono. 

, . 
§ 3º Para os atos propr1os dos 

,
cartórios judiciais ou o.f'l.·-
cios de justiça não afiei!!, 

lizudos, cada recibo cont~ 

, , . . -
ra, 110 ID.l.n~mo: d eno:m.inaçao 

do ca.rtório t nO!:le do serveB, 
;,. . . , 

tuar~o e seu numero no Ca-
dastrodas Pessoas F!sicas 

do Ministério da Fazenda, a 

palavra f'recibo" t indicação 

da via, número e (quando n~ 

cessá.:ria).série decrdem, 
,

natureza do ato, numero, nA 

tureza e valor do~rocessQ 

ou causa, nome d~s partes, 

número. da guia por que ·se 

recolherem verbas Qevidas 

ao Estado e à Carteira das 



---

PODER JUDICIARIO 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

- 5 -

Serventias, nome e endereço 

da pessoa que efetua o pa~ 

menta, valo; da importância 

recebida, discriminação e 

quantia dos emo~umentos, t..Q. 

tal da importância receb~ 

da , data e assinatura do re,!! 
----" __.-.J 

ponsável pe10 caixa do car-
tório, tudo conforme com o 

anexo model.o primeiro, que 

integra este Provimento. 

§ 42 - Para os atos próprios de ~~ 
. ,

dos os demais cartorios, 

. serventias, of!cios e tab~ 

lionatos, cada recibo cont~ 
, .~ ". 

. ra, no mJDJmo: denominaçao 

,:,.' . ddo carvo:rJ..o, nome o serve~ 

tuário e seunÚlllero no Ca_. 
dastro das Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda, 

a palaVra "recibo", indic,!!. 

ção da via., número e (qu.a;Q.. 
, '.do necessária) serJ..e de 0E. 
.,

de:m., natureza e numero do 

ato, número do 1ivro e f.Q. 

lha em que 1.o i praticado, 
,. 

runero da guia por que se 
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recolherem verbas devidas 

ao Estado e a 
.. 

Carteira das 

Serventias, nome e endereço 

da pessoa que efetua opa&! 

mento, valor da importância 

recebida~-valor do contra 

to, docume:a.to ou valor ace!. 
--. - .----" 

to pela Prefeitura ou pelo 

INCRA (segundo seja a base 

da cObrança), discriminação 

e quantia dos emolumentos, 

total da importância recebi 

da, data e assinatllrado reli 
I 	 ponsável pelo caixa do c~ 

tório, tudo conforme com.o 

anexo medeIo segundo, que 

integra este Provimento. 

§ 52 - Todos os espaços e colunas, 

previstos no~ parágrafOS q 

teriores, devem ser . preeB, 
,

chidos. Tratando-se, porem, 

de recibo provisório, a que 

se refere o art. 4 Q , do De 

ereto-Lei estadual 203, de 

25 de março de 1970, dispe~ 

sa-se, na primeira via, em 

que se anotará a circunstâa 
."".... 

_.-~ 

I 

http:docume:a.to
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circunstância, o preenchi 

mento dos números do ato, 

livro, folha e da guia de 

recolhimento. Essas ~acunas 

serão, no entanto, supridas 

por ocasiao do pagamento ou 

acerto definitivo. 

§ 62 - Das segundas e . terceiras 
-1") 

.' vias constarão ainda, em e§.. 
, paço propr:r.o, declaração, 

data e assinatura. de quem 

efetu.ou o pagamento, de que 

recebeu a primeira via, c08 

forme com o anexo modelo 

terceiro, que integra este 

Provimento • 

(... ,) ../.. 
. 

,! § ?2 - Nos autos dos processoB,DOS 

documentos expedidos e nos 

livros ou fichas, ao lado 

da cota de emolumentos e do 

número. da guia, serão lanç,!. 

dos o nÚI!lero do recibo e 

(quando houver) a série re~ 

pectiva. Quando o registro 
I

de t~tulos e doc~entos op~ 

., ... rar por Ir'.:l.Cro.L.1.l.raagem, s~ 

~--" 

http:efetu.ou
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serão lançados no livro tlPr.Q. 

tocolo". 

§ 82 - As segundas vias, :para efe.!. 

to de arquivamento e contr.Q. 

le, e o -talonário das te!: 

ceiras, :para fins de visto, 

devem ser encam;nbadas ao 
. 

Ju!zo Corregedor . Permane.B, 

te, até o dia 10 (dez) de 

cada mês seguinte. 

§ 9~ - Faculta-se uso simultâneo 

de mais de um talão, segtlB, 

do necessidade do serviço, 

dosda que diferenciados por 

série ãlfabética não coinci-
dente ... 

§ 10 - Ainda que os atos pratic,!! 

dos estejam isentos de al~ 

ma verba, serão sempre e~ 

traídos os recibos, deveA 

do-lhes a soma dos valores 
... .

corresponder a da receita 

"nO'escriturada no livro 1-ª., 

rio da Receita e De3:pesa". 

§ 11 - Cê~celar-se-á recibo preen
..". 
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preenchido com irregularid~ 

-de, :mas permanecerao no t~ 

lonário as três vias corre~ 

pondentes, cumprindo ao se!: 

ventuário comunicá-loao J~-. 
zo Corregedor Permanente, 

quando da. providência de 
, 

que trata o paragrafo oit-ª. 

vo deste artigo. . 

Art. :;2 - Este Provimento entrará 

em vigor no dia 17 (dezessete) de abril deste ano, 

revogadas as disposições em contrário, e cada Juizo 

Corregedor. Permanente velará por que seja publicado 

no lugar de cos~e e divulgado durante noveriti!l 

dias, sem prejuízo de afixação permanente em local 

acess!vel ao público, no interior de cada cartório. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 


HUMBERTO DE A...~DRADE JUNQUEIP..A
'--""" 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA 

Ir 
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MODELO PRIMEIRO
.'... , .: 

'" , " , ....... 

, 

. " .. ',' '{;';:b:::-e-n-o-m-:i:-n-a-c~õo-d-:-o-C-=-a-rt-6-:ri=-o'-) (Comorca -Cidade) . (Nome do Serventuório e Cle)I.... "" 

1l ãI'-R_E_C_IB_O__N_.o_____S_t_R_IE_"A----i - 1. Viar 
(Provimento CG 3/78) 

-~---

Natureza do Ato 
Processo ou Causa 

Nome dos portes Emo"JumentosN.o Natureza Valor 
. " " t I I 

. 

. 
_..J I. . 

I I I 

I 

. , 

-
•  SAo EscrI vao ................. Cr " , 

Recolhido pela (5) guia (5) 
Ao Estado •••••••• o ............Cr$ . 

". .
À Corteiro dos Serventias ....Cr$ 

Total ••.•••.••••••••••••• Cr$ . 

Recebi de 
----------------------~------~------~~~--------------~----(Nome e endereço completos) 

A import~ncio de Cr$ (
-------------------- ~------------------------------------) 

--------------------------------------------------------~-----------------

I , de de 197 •
I-....;....--:(c""":i:-::d-od-:'"e"":"')-- --- --------- ' 

I 
I 

I_=---:::--:--~---:----=-~-
\ (Re'pon,'óvel pelo caixa do Cortório) 



MODELO SEGUNDO 


t ""ao "', 
, ' .. , 
... 4,. • 

.. ' .' : -:.!t;:tD:-e-n"':'o-m~in-a-ç-õ-o-d-o-C-a-rt--:ó--:ri-o:-) (Comarca-Cidade) (Nome do Serve~~~6;io e CIC)
: , . .. 

, . ...:-~ 

StRIE "Ali r 1. 
o· 

Via 

(Provimento CG 3/18) 

. 

Natureza do Ato l? Fls. Número I Valor (* ) Emolumentos 

.~.... -,

. 

. 

. 

~ 

-
( *) Valor base o cobrança dos 

.Ao Escrivao ......... co ...... Cr$ 
paro 

emolumentos Ao Estado ....................... Cr$ --, 

À Certeira dos Serventias .. * .Cr$ 
Recolhido pelo (s) guio (5) -

. Total ................... ~ e Cr$ 

, . -
Recebi de 

----------------------~(N~a-m-e-e--e-n~d~e-re-ç-o--c-o-m-p~le~t-o~s)~---------------------

.' A importância de Cr$ (------------------- ~------------------------------------

---------~------------------------------~-------------) 
, de de 197 • 

--~~-:--:--- --- -~--- . (cidade) 

(Respoil5óvei pelo caixa do Ccrtóri(~) 



---

MODELO TERCEIRO 


J':.: !-: (Den;minoção do Cartório) {Comc1rca -Cidade} (Nome do Servenl"úário e elC) .. 

. "a -. _ ..... 
2. Via. , 

(Provimento CG 3/78) 

Processo ou Causa
Natureza co Ato Nome das partes EmolumentosN.a Natureza Valor 

I 

I 


-.. , 
.. I I 

I I 
I._--.... ..--' I . I 
I 
I 
I 

t I 
I 
I 
I 
t 

. t 
Ao Escrivão ................... Cr$ 
 I 

Recolhido peJa (s) guia (s) 
Ao Estado .......................Cr$ 
 I 
À Carteira das Serventias ....Cr$ I 
Total •.•.•.••..•••••••••• Cr$ 

- I 
Recebi de 

--------------~----~~----~------~~~--------------------(Nome e endereço completos) 

A impo~ncia de Cr$ ------------------- {-----------------------------
'. ---------------------------------------------------------, 

,. -----de de 197 ---------- • 
~================================~ ----~~~---{cidade}

Dec:loro que, nesta data, recebi o primeira 

via deste recibo 


, de de 197 
{Re~pomóvel pelo caixa do Cartório)(cidade)I 

1 ,-' 

I --- t 
(assinatura) I1 

i Nome: 
I 11 

Endereço:1I 
l', I1 



------------------- ------------------------------------

I 

' .... :'" . 
• ~~ ,a.." "f- ~~ MODELO TERCEIRO. 

.. ,.••, ',. 4 ....~ : ~ ' 

.. ... i, .' .. ' ... 
" - .. 

I '., • 

f .' a. 
e..:-rD' e-.n-o-m-,j-n-a-çõ"""o-cl-o-C=-a-rt-o-::'r-::j0-;):- (Comarca -Cidade) (Nome do ServentuG'rio e CIC)

.', "':' 

IRECIBO N. 
o - o

2. Via 

(Provimento CG 3/78) 

.. ( 
...." 

... 

Noture;l:.O do Ato I l? Fls. Nú"mero Valor (* )
11 

Emolumentos 

I 
I I 

~ I . . 
- --- I I ,-

.'l. . . t 
- . 

. 

\ 
./ 

I
,I -:-. 

I 

, 
- . . I 

11 

I I 
II -

Ao Escriv~o ................. o Cr$ • 

Ao Estado ......... D .. - ........ Cr$I ("') Vo lor base pàra a cobrança dos 
..., . emolumentos 

.~~-----------------------------------~ À Carteira das Serventias ....Cr$ . 
Recolhido pela (s) guia (s) _____ 

. Totol •••••••• ,••• _.......... ~ • Cr$ 

Recebi de 
-----------------------~~----~~------~--~------------------------(Nome e endereço completos) 


A import~ncio de Cr$. ( 


------------------------------------------------~----------) 
Ir ~================================~ ----~~~--- I ----de--------- de 197

(cidade)
Declaro que., nesta dato I recebi o primeiroI 
via deste recibo 

de de 197 I 

--~~~--'----- -------- IIII (Responsáveí pelo c:::lixo do Car.6ria)(cidade)

li 
'1 (o~sinaturo) 

'..! Nome:L. Endereç-o-:------------~ 



....... , 


. PÁGINA "( 

.Juizes Corresedores Pe1"ll:&nentes. co.. beM 8uoeseo at" rÃ_· 

sora'a E 8 O L V E I 

,Art. lR - Calvo pelo, atos pr~p1~o8 vr6ticad~&'40& 
cartorios judiciais ou 0lic10s de Juetiça 0lic1e1iaa
dos. a to=. de c·obr'lJ1ça. 11' pagamento das ~stlla. ell1oluSAO PAULO, 4 DE ABRIL DE 1978 ;. 
aentos e contribuiço,_, devidos por atos praticados por
todos os demais cartOr1os. servo~t1as. oticios e tr-~. 
lionatos ~udicia1_ ou extraJudiciais do Estado do são 
Paulo" 9bedeo8 a! cUBposições q.aste Provilaento. " 

a único - Bllo se sujeita a disciplina deste Ato a 
tona de cobran... e paglltlento das custas. o,,"olum(mtoll e 
contribu.1çÕ!ls. d!!vidoB por atoo de r8coIlluicilllontc. dt) fi.3:; 
aas e a\\t.entlcaçQ8S. quando praticadOD lso1ndesent... 

Art. 211 - O paglUBeDto. provisório ou deUn1 tivo, ,-. 
al!eDaS etstivado a vista de recibo. cuja oonhcçe.o.ell>l.l 
..o, preenc~en~o. entresa. arquivamonto e controle d~. 
ve. atender a. nonea seguinte., . 

U III - Serãoaconf'eccionadoa talonário. de rt-c1.bos,.
nwaera40a _ aeql1ancia ininterrupta. 4121 tfUlanbO 22 x ~} 
c:a, euo.demados GOJa tel.'lIIOB de abertura. e encerruento

Corregedoria· Geral da JUstiça .3slztadoB pelo Juiz Corregodor Permanente. cuja. I'\lbrice: 
s~ra anoDta es todas aa tolhae. 

SEÇAÓ XXIII !I 21l - Cada recibo. cOIII..:r.ell.der' três vias. du QUli
i. a pn.u.ua••era entro@lll8 a quelll ~.t.t;ua.r o pagaseDto. 
a a.SUJ144 .era deltttnadf ao Juia Cor.ne;6dOl' PerUZlaentoEXPEDIENTE e a.terceira p8rsaanece.ra no talon'-r1o.. As dUIl& Úl.ti....... 
serao preenabidaa coa uao 01, pellel ce.rbono,

I ,R - Para os ato. lIroprioa dos oartorlo. jUdi-' 
ciais ou oticios d,.~ustiça não of!ciallzado,. oada r~ 
cibo cOl:lter,. no IÚJÜaIO.f dODoa1,naçao do clU'torio. 1\0'" 
do ••r'leDtuário e SR nuaero DO Cada.tro du· Pessoa. ~J.. 
.ioa••do HiJãftb10 da 1'a,ollda, a paloVfIL "rocl~". in 
dioaçao d. via, !luaoro • ~quando neceasUla) s&1'1e de 
ord_. naturez"," do ato, D""ero. n8.~UNaa e valor do prR, 
ce••o ou cau.a, 110•• da. partes. llueel'O d. RUia por QU. 
se recolhore. verbas devid.. ao E.tado e a Carteira d.s 
Serv.OIlttas, DOIII. e elldl:l.·eço. da pessoe Que eletu.. o.pa!&
lIen1-." valor da illllortanc1a. recebida, d!.C1'1:aillaçao e 
quanc1a dos emol~entoa, tot~ da i2portanoia r&cebidt. 
data • aasinatura do reaponaavel pelo caixa do· carto-. 
rio, tudo conf'oX'lle COIl1, o o.nexo modelo primeiro, que in 
tesra 41St.· Provimentoo . . . . 

.1 4Il - Para oa atos próprios de todos o•. ' do••1s 
cartorioa, ,er'len!t::, oficioa e tabelionato,. cada r~ 
cibo cODter90, no NO; denominação do cartorio, 1.0m, 
do serventuário.e aeu numero no Cadastro dai }Tos.oa. FJ.. 
aioas.do H1n1&tár1o da :rasend. t a pal..v,a "r"cj;~o", iIL 
dic.çao. 4a via, nwa,ro O· (quanllo n?ce••ãr1a) seri. de 
ord_. lIature_ e nIUlEll:O do. ato. numoro do 11vro e ts:, 
lha e. que t01 praticado, nUllero da gula por que ce l'!!: 
colhe~Jl verbaa. devidas ao E.tado 11' a ÇOl.'teirs de.s ·So.t, 
ventiu. noa•• andtre90 ds pesaoa que e.tatua· O pt.gueS 

. to, valOF da ilapartanc1a receb1da, val.or do' cODtJ'at;~, 
documento· ou valor aeeito pela Preteit~a ou pelo lflC~ 
(segaa4o .ej. a bse. da cobrança). discriminação • qu~ 
ti. doa e.ol~to., total.da importaDcia recebid.; dA 
ta e ...inatura do re8pOIl&aVe~ pelo ceixa do oortorio, 
tudo conf'orsa. coa o anoxo lI!od.lo ••gun.do, que 1ntegrl('
••te Provimento~ . . . ' . 

'. 


• § 5R - Todos os'espaços e colunas, pre~iátos ~O& 

paragr~o. anteriorea, deve, au" praonohid08. Trat,.ndo

.~; por••• de recibo proviloriO, a quo .e refere o art. 

411, do Decrato-Lei estndual 203. de 25 de .arço . de
19'70, ttil!penaa":.a, na. priJae1ra. via, ca que 118 anotará .. 

circunstanoial o preinchiJaento doa n\1$cros' do ato, 11 

'frO, tolha. e ela guia de recolhimento. Es...· 1.cUDas--~.8 

rão. no entanto. supridaa por oca8ião do pagaaento .. oü 

acerto det1niti"TO. . . 


§ 6II'Õo Daavagunda8 e teJ:c!ua. viae con8tarÃo aiA. 
9. _ .spsço proprio, decllU·a.çao. data e asain.tura de 
quell etetuou o pagaaento. de que recebeu a . primeira 
via; couroráe ooa o anexo mod.lo,te~eiro, que· integra
este .PrOrill1011to~ . .' . .' . 

'0 I 11l - Noa SutOB dos processos. 1108 docl1a8l1toa é~_ 
pedidos •. no. l~vros ou·rich.l~ a~ lado da cota d••••o-, 
lUlleutos e do llDlIlero da I514s·,. _,rao lllnçsdoa .o·' lIW1ero 
do recibo ,e. (quandQ houvsr) a aeri. respectiYs.·.Quand~ 
o regiatro de titulos·. dOCWl8DtO. operar por aicro.tU-·. 
Jlsg8111,A se'rão lanç.a.doa· nO ll'l'ro "Pro~oco~o" •. " ._.. ;' . 

. U 811 - ia ssguu4a. via., para 8rsito d. &rq!I'.T_e,ll· 
to e contrOle, e o talOllÚio das tercetraal. para 1'b.. 

'. 	 .d. risto, d.v!'J .er encaa111badas. ao Jul.2· corr.gedor .' . 
. P.raAl:lant•• ata o dia 10 ·(der.) de_ c.da _ .. aeguit\t•• 

•. li 91l' - 1'aculta-so UllO· sbultâDao (I'; ..ia. 'de u.. t!., 
lao, segundo Ilecea.id~e de. aarviço,. d.sde que d1.te~ 
dadoa por e~rie al,Cabetica não coincidente.. .'. . ' 

. 11 '10 - Ainda quo os atoa pI'atiosdo, est.~"· ..1seD-; 
tOIl de algu,aa verba. serão ite.pro extraidoa '00. reoibo•. , .... 
devendo-lhea a aom. doa .al9rea. correapoDd.1' a da r&o • .1. 
ta escriturada no, livro' "»laria da·Recoita e·Deapesa". 

§ 11 - Cancelar-se-! recibcr pr,enchido c~ irTe!:Íi 
laridade, ... pe1"lll8J1eceraa no talonãr19 aa tre. Via.·. 
correIlPcndea:t••• cWllpr1n4a ao aerventuãr10 cOIIWIlca -lo 
ao Jui.o CorresMo; li'eX'lluent•• 'quando d. prorl~!IIDCia-.-·--
441 que trata o para~o 011:.... 0 dut••&l:'t1goe- .. .. ".~:""' 

Art. ~R - Est. PrcrYbento entrara e. vigor no dia· ..
17 (4.......t.l·d. abril. 4s.t,ouo. revogada. a .. diepo.1,.:; 
çoes ~. coa:trãrio, • cada Jui.a Corregedor . Peraanen'.·~ 
velara por .qu. se~a publiclldo no . lugar 4e coatlDle e' ~~:. 
wlgado durftD~e noveDta 4:1, ••• aea l'rejld.o d",' a.tixaçao ..: 
persa_ant••, local. aceaalval. ao publico" 1I0.~ ..1u.\.eriol: .;
de cada cartórioo . . -....... . . .. . ,,-' 

p!:!hl1qu_e. Regi.atre-se .'Cuçn.-Uo .: c: ~.:., ~ .... .: ':'.:.-:-; . 
.. ..~ 5ao Paulo~ 1llU'90 d. 1978. -. '"," - : : .:. -......~ 

(a) lIES. u!!ll!llfO DB JJI1llUJ)X ~ '__ ~ga •.;..r. 
dor Geftll 4a. JUIRi.... - . ..-' .-''7;,,'''' '. ...~ ~ 

• _.___ .~_~_~.~_~_~_ . . ,~.L.. .~ .:~J~~~~~~ 

http:aicro.tU
http:lI!od.lo
http:total.da
http:aioas.do
http:p8rsaanece.ra
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·~~~~~~'~~-~~~~-~---'I~~;,~rn~~J~~i~i'~JOO~L~~~~~~~ 
dor' U:. ":'.LlH':.!lli . 4~ ~ ·Irt . de Prote s t o). 

(z~ )80/7R C.li C.l!;l.AL.Lll TO Dl!: l'.t.tQT.c:G,rú. l' .dro Rél.~he . 22 Carta
<l '~ ~~ de l'rot e:; to. Fl s . l 5/16( em r e fJUmo) Vi s ton . Em úlce do 
f ~ A~ 


(' ) 0/7P • ~E .c:.JC.tl':'UR '" HllJ' Ah 

r e:wno ) Vi s t o: ' . I ndefiro o rNj
1

1f'p '1ro lcgul . Cu.;to.:3 1 "ex-le~e" . ,\d 

L .HL, CLLL...,Ti.:: ,\UIVl:i. 


f)('Il/78 ~.!: . Dj~ .( ,;G. ILUBIJ ,I~ !nO . ~;. 
lo'l sD 35. ( etn r e .•umo) Vi~to r: . Dpfi r o 
men~e, P;')f' ~A-8e .. o ~llIlcl A. elo. Cu st 'l" , 
• dv-. J U .. U ""1iL U,,, IL:l.D"" . 

1579/77 H..:.T. de fuu;; ... b?rio 

Re (G . p.C. n t. 267, 111, ~ 

lWHó:"::!1TO VILLELA. 

150../77 liliT . ,1),1:; Âllli , . JOl'ge Uacf'do e 

em resuco) Vintos . Em fAce do expo~to, 


12no art. 267, n 2III; ~ elo,c.P.C., jul 
presente pedido de retific a ção de ~r~a 
Haee~o e SUA mulher Maria LUcia ~ourao 
pelos requerente s . i.dvi!. BENV1"DO DJ-, v ....,,L ."'.......... 
39/71 U.:jU(;J\PI~ú. Flávio Pereira. b'1s. 

Adv2 s. JOl.3t DE OLIV.i;;IIL'I. r·j"GJI.I.HJ'tEu 

DILLO", lJi'.i'ONIO GOVilib Dl!; .I\.\iüRII·!l. COncy 


lltOC. 

C!lRLOo B. DE Al 10HIN, úCTAVIO D.c; U,1ui:IllA J:'H.A.·J."J" .A':fJ.·UU .LV-

PIloTO ~WtTIl s , Ju...;t EDU,u li0 li..;;V.t::13 WIT..:. 
'l'l) :')AI,CIl~ Jücit E;DiW BlVo.I DO , (,;J;WHE 
LUli. L",::LOS tiOU.,jA GunlAkiú:.o.> , U~IB~L l!',I..HAH, 
ruo I.,FAl~',r..:;," ANIJ...L JU~O, a 013...J r o VI mA l.>.c: 
l-HA.'rA , l)~Glu I ,.Q ~ li;,. ~.JLl 0'" .;l'll Hhl . 

359/78 iiliT. D,:. lt.c:G. Id.Il31LI:üilu. ,10 3; Hobe rto Borp. 
l 'nlmA. Fl !~ . ?6. Aprovo o Asdntl' nte técni co incl icndo 
(fln.23) e Oq queaitos da Curad oria (f1..;.25 ). Cor.:pro 
misse-se o Rssisxente. Int. J\.dv º l' . JU:;I~CH J~:1:..UJ ) C,J.lV~ 
LHO B.cJ.lli,lliD~, Il.eLlü DJJ'.:\:- ~cll(... Lúl"ADU , FLUiUA'!;U ~"Hl:I-
TA. 
243/78 RET. DE AA.I~A. Fernando Garrafa to! s/ l!I . Fl s. 
Providenciem os r equerente. ( Deponit tr o rl~'lue'l'" nt~ 
( oito mil e 11IlClt r oc en t os ciuco f' nt;, (' u ',.dro::) p'lrll 
c;nrantin dOA honorários do pcri t o ~1l11i cinl ) .

/ CAR IQ..;ICJ'lüO luu~AGUCHI, L!li:.c;uro Rl vCA . 

628/7A ~ ·JlC'::LAt".l;~l'O D~ T.HAR :':lU't:i.O. ';aT'1o~ .Jose .,O'i re :; . 

clp t e:r.nino 
to!> ~ uma da s Vrl rns Cl.veis,pelA distT'ib i~~~.t~?:,prvR 
dRS as forma lidades lec;ais. "dv !ol . Ju...E L . ~XO. 
163/78 clOLICITAÇXO. Brasme lhor :./ A. Hr afl ilei ra d t" I e 
lhornmeon tos . 3!o1 Carta de l)rotes t o. ls . 11/1?,( ,.m fP 

mo). Vis to;; . L.m f a c!'! do ex:osto, i ndefi ro O pedi lo. '-II,:1 
t :. n n forma dn l e i. 

2tik / ';R .• ,h.. :,,; ....... .J .... ,TU lJ c,; 1 'j-( !!...., :'U. 1 "udi ( I 1 ~(! rl .. ?Il r-
J 

ron Pa~t ..,r," 72 Carta d e lrotf'[to. L"l·, . W / .l ( .-.r.: J"P .,u
r.lO). i1'i. ;to ~ . ~I:I f 'lce 1.0 ,~X'!l(>',to , ind('firo o po>c1 i o dp 

ob co~ f!..:'.?/? : :;URtuc; na l'o-r.~ <lA Ipi •• VO • "';.JG.J, J) !J~ u_ 
lt.L j3ITT..;;r:e l-UHT , ' I:.iUU ,l .iw:.EIH. ~J~ ..(,; ,,' ~lL~I(: .... ; . 

274/711 M~:;",\l ,:, :\c . j,olelr e r I nd\lr'tria p. ~om. rI;: ti .0 ' 
I,~ l . • ~Q (~n ~'t. (> l'rotl'r.to. l o . 7T2 • ~"to' , Accll o o 
n rp.~ " r retro f! (k t e rm' no o . T'Gujvr,me nto los f'ut o •• 

(",26/1' 1J,,.;. ";"';L,u .. :.l,TU li~ J liV~r•. /:~\O. Lorival de I.1I ... ida 
Ga"!p·,r . ) Q GI'.rt. ele Protesto. fl R . 41~ . Remetam-rI" oc 1·11 

exposto, inrlc firo o edi do . Cust ~ s , na , or ma de. lei. -
Int. ;I.dv~:.;. I.sULIlJ.d. ~NIN SAlIT ;;) lJ..:. Ll!~, !..I.i<l!A. KAWiUL 
1 G:3!lli0-':", CL:.UlilO G.L.!tVdlBO, I:A.lUA. 11tl:;;;; lõ'.;:;f{I:, ..;.Jw DE C,,g
Li!O. 

1 0';./'7. '1 CO. ·...;ULl'". l';"crivão do lQ CrJ.rt. de I'ro f'3t_o.F,ls . _ 

l~ . e m • f;.:::;umo ) V'if'to~ . "o re~L:.. t r o do "'ncl S!10 n, o f' r _ 

lui s ito par;, I) l'roteRto do tl.tulo. D .. f' , to , o - dispas'

ti o!:> lef:nin I!'ell c iol1aõ o' p ini c i al , r.[1 0 f ulmi n'u:: 2 tl. 
!;ul o el e nulida de pe la ausencia ue:,,'c rJ u i ~i to e 1:1.0 _ 

contemp l fllo qualquer proib ição, CI O :n suoo !,é'r o prote~ 
to ~ t o que d p.ixo (lf~cidi do. Cus t as , n1\ fO rl1'l elA. lei. 

404/78 MATRícULA. DE JORNAL. Itaú Segurador a S/A. " Jol:, 
nal Itauseg". ~ls. 71vQ.(e. resumo) Vistos,etc.Defiro
o pedido inicial. Oportun..en~!.a. entreguem-se.Custaa , 
na for.. da lei. Int. AdvQ• Jutiró OCTAVIO Bl.RO'!T1 DE 
CARVÁLHO. 

107/78 DDvIDA. Suscitante: 162 Cart. de Reg. de 1.óvei. 

Suscitada, Industria Quiaica Luainar S/•• Pls.83.Bece
bo, e. seus regulare. e legais e~ei••• , .uapeDa1v. • _ 

devolutivo, a aRelaçÃo interposta pela sWlcitada.Vista 


.~. contr. a-ruo... Int.A4vQ• IUNOEL :rERREIRA DE An1E1 

632/78 CABCELAMEBTO DE BEG. DE OBITO.Aluizio Pereira _ 
Li_. ~ls. 10yQ. Ea (trinta 1 dias prorid.ncift e reqv.a 
rente. (a) Juntada de c,rtidao de .eu nasci..nto atua
lizadal(b) juntada de titulo de eleitor e da.carteira
pro~baional;(c) e.claregi.entos e co.proV&çae da. pr.l. 
Tidencia. to..das o. razae ao alegado junto de sua Cr; 
ou perda. Adyl:l. OLIVü GONÇALVES. 

162/ 78 BET. DE BEG. DE NASCIMENTO.Adib Daher.l'l•• 69:, 
Ti.ta da. providencia. de ~1•• 56/57 • das inforM.çoe. 

de ~1•• 58/68, concedo ao requerente o prazo de (trinta) 
dias para ce.Rle.entar a preV&,.~::an~o cert~dles re
latiya. a. açoe. indicadas co. rubrica as ~1•• 59 
e 61/68. AdyQs. BOlUCIO T.lHZ1i: CLAUDIA IWlIA DE OLIVEl

• 
2'ZVZ8 PB.OVIMElf!l!O (;.\6, '/ZBt CeFluldor» Gartl d. <lU. 

:efça. lis.3. 1 O. Srs. Escr vae. ao. Certo d. R.g. dê-:
T1tulo. e Doc. e Oficia!. do. Carta de Registre de 1_.2
ui. pU'e quo n.et.. copia dO! melo. de recibo de 
que ve••e utlIIzanãi, para cuaprriento ao Prey. 3/78
da E. Ceragederia Geral da Jutiça. 

35.(em re ~u o) Vi sto~: Acolho o p~reccr r e tro ~o~C~u!r~-~__~';;'~~~~;';~~~~~::~~-;:::::::-~~~~~::::-:;-1n--~ 
dor de He r.:in tros PúbllC l:>S e tI·remennA. 7 AJIUL1 O DE PRO'lBSTO. Benriqu. Abdala Chaaaa.2Q 

Canort. 4. Pro"e.to. ~•• 21/23 <o. re.uao) Vi.te•• _ 
8 

• ~ace 4e expo.to, cierire o podide de cancel...n'o do 
prete..o .encieJl&do .. inicial. Custa., na foraa da 
lei. Ady5l. BELSOlI LAT1~ P.lKHOUlU. . 

2.a V A R A 

Juiz do Diroito Titular - DR. EGAS DIRSON GALBIATT1 
Juiz de Direito Auxiliar- DR. FERNANDO m:LO B.FILH 

" DESPACHOS 00 JUIZ 

n Q 

de tls. 34 - Junte-se cópia do oficio em que manifes tei 
c ontlito negativo de j urisdição. Envie-s e o origi nal a 
companhado das peça s d e ~lª. 4~5~6/VQ e 27 30 - AV2 . 
MAISA DA COSTA TELLES CORREA L~ITE JOst ARALDO DA CO~ 
TA.TELLES. 
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