
PROVIMENTO N. 4, DE 1948 


• .. ... 
PROVIl1ENTO REFEREN'lE AS CORREIQOES FEITAS 


NAS COMARCAS DE JABOTICABAL, !.tONTE-ALTO, PI-

o 

RASSUNUNGA, ITAPIRA" ARARAQ,UARA E CA11IPINAS 

o DESElffiARGADOR JOÃO l'IARCELINO GONZAGA, CORR! 

GEDOR GERAL DA JUS TIÇA DO ESTADO DE sÃo PAUIO, 

CUMPRINDOr 

o preoei to legal que impõe ao Corregedor Geral da JUstiça o 

dever de exeoutar, cada ano, oorreição em doze oomaroas,pelo 

'# menos, visi tou, no deoorrer do pr:Lmeiro sem.estre 'dêste ano , 

as comarcas de Jabotioabal~ Uonte-Alto, Pirassununga, Itapi
... ., 

;. 
.' . 

'4 ra, Araraquars; e Campinas, tendo inspeoionado nao. 'so os oar
! • '~. ; , 

tórios e repartições.judiciárias e policiais das sédes como 

aa dos munioípios e distritos de paz. 

Á impre B são que tais vi si tas deixaz'am foi, em geral, s ~ 

tisfa-cória. Verifi.oo'u-se que os drs. Juizes de Direi to e de 

mais autoridades sujei tas à oorreição procuram dar bom desem 

penho aos seus deveres. e gozam, por. isso mesmo, do prestígio 

que lhes advem do resp~i to e. estima dos seus jurisdicionados. 
,

Por igual, os !erventuarioe e auxiliares da justiça se mos

tra~, em regra, briosos no cumprimento das suas obrigações'~ 

Apesar do convite reito nos editais e reiterado nas audiên 

cias inicJais d.os trabalhos, nenhum. interessado ofereceu qu~ 

xa ou rec~amação s6bre o serv1çoforense das'comarcas vis! 

tadas. 
'.. 

A ~ 

A ma1~~ parte das falhas e ·erros anotados naó tem gra

.. " v!dade e deve ser oarregada, nao tanto a culpa ou dolo do;I 

• , rf'iit* 



-2

",...funcionarios, senaoj principalmente, as obscarldades e omis

sões da própl"ia legislação superabundante, dispersa e nem sem 

pre bem redigida, que .lhos eUlllpre observa.r. 

Dentre as comarcas inspocionadas, uma doIas - a. peque

nina comarca de Itapira -'pódo ser mosmo cons~derada modelar; 

o que muito recomenda o seu atual juiz, dr. Dlmas Rodrigues 

de Almeida , e seus dedicados auxiliares. 

As advertências e instruções quo se ,.tornaram precisas, 

ficaram consignadas nos tôrmos de visi.ta de ca.da ropartição. 

Visando orientar e uniformizar osservi90s forenses do 

Estado, são reproduzidas a seguir algumas dessas reoomenda 

ções, bom como a solução que se procurou dar a várias consu1. 

·tas. 
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'c AR T ÓR I O S . . . 

DO CARTÓRIO E SUAS INSTALAQÕE,S :Os cartórios devem ser insta 

lados dentro do respectivo 
, ,

distrito, em lugar de fac!l acesso ao publieo e que oferepa 

bôas condições de segurança, higione e contôrto (Regimento 
. N 

das Correiçoes, art.ll). 
, , ,

Do lado do fora 
. 

do predio, havera placa indicativa do 
,

i • Ce.rtorio. 

Na parte interna, ~s ~quivos e o reointo do trabalhodo 
~ . H ,

serventuar10 estarao separados do local destinado ao public~ 
. ,

sendo recomendável o uso de gradik. 

Os livros e documentos devem ser guardados debaixo dE' 

chave, em logar seguro, oon,formé determina o art.28 da Lei 
,

dos Registros Públicos. 



.-S-

Em. ·todos 08 Cartórios dovo.sxistir a Bandoira Raciona1,· 

q,U& será hastoada de conformidade com o disposto no dcoreto

loi foderal n. 4545, .de31 de Julho do 1942. 

No interior do Cartório, om luga.r bem visível e 1'ranq~ 
,. ... " " tbata ao publico, colocarao os serventuarios uma copia da a ~ 

la do oustas. (Decr&to-loi n.14.978,de 29 de Agosto~ 1945, 

art.24) • 
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LIVROS... 
i 
\ SELAGEU DOS LIVROS DE CARroRIO: ~ara bom se com:preender o re 

.;.;;,;;;.;;;;;;,;;,............  -
111 •

solver esta matorla, cumpre, 

antee de tudo, não confundir o impollto do s6'lo próriamonte di 

to, q\1elompre por'enoou ao EstadO, com as custas ou ()~olu _. 
. ,. . 

mentos, quo originariamente oram recobidos, em espeoio, pc 

los jui~el e quo maia tardo, oomo c~pon8ação pelo fato m t 
rem sido. majorados oe vencimentos da magistratura, passaral 

a ser arrecadados p~10 Tesouro Estadual om estampilhas ade~= 

vas e·specia1s.· com efeito: 

O Regimento 'de CUátaa, taato o baixado pelo deoroto n. 

178, ct.e 1893 Cart.6,n.7). Coa0 o atual, aprovado pela loi n.. 

2.260, do 1987 (!IabGla B. aeoção l, letra "hlt 
) ,concediam aos 

juizos de direito emolumentos P014 rubrica de 

"tolha de liVl"oS cOlal3rc1a1e, de n.otas,de protes • 1 .... _____ 

toa do le~a~ e t{~loll. o ~e. R0ê;ltro Goral.8 de 

Bt-potecasj .exc,.~~,!olil! ~a ,~1vl:~~.i!2.!. ~.}~r1vãos 
. . 

e d1etr1buidO,l'oS Suo, p~rante êlo,a. so,r.v1rem, . ~ujn 
, . 

rubr;ps; 8el"~ E,l1;tu! t~". 

Deade a ~el n. 1.795, de 1921, passaram essas oustas u 

ser arrecadadas em sêlos ospeciais, camo renda do Estado(art. 
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2l)~ s1tuaçao Qsta que, apos ter sofrido algumas alteraçoos, 

se tornou defini tive. em virtude do precei to do o.rt.121,§ Ún.7 

00, do vigente decreto-lei n. 11.058, do 1940. 

Isto quanto ns custas ou emolumentos do rubrica. 

Quanto ao imposto do aôlo: o Decreto n. 759,de 1900(Rc 

gulamento do sôlo do Estada), na Tabela B,; 2 S , mandava so 

lar por verba, à razão de 100 róis (olevado depois para$940) 

por ,rolha quo não excedesse do 0,35 x 0,25 (o dôbro so oxce

desse estas medidas), os seguintes livros: a) Protooplo das 

audiências; b) Carga para entrega a juizos e advoládosjc) rc 

gistro de oscrl",ãos do qua.lquer juizo estndual; d). cofro de 

órfãos; e) têrmos do bem viver o sogurançaj r) ról dos culp! 
, # . 

. dos; g) Dós distribuidores; h) Dos ,depositarias publicas. 

Depreondo-so do exposto que o logislador oste.duo.l quiz 
. .. 

ev1tQ.r c. duplieldc.de d.e trlbuto.ço.o: sujoi tou 0.0 'imposto dü 
A . ' 

salo,'·proprlo.mente dito, npontls o.quoles livros <pe, pelO Rc

gi.en~o de Custaa,eetnvWM isentos do pAgamonto de custas co 

rub~1co.. 

Em conclusão: dovem ser selados co~ o sêlo espacia.l ele' 

CU:stll8 oU omolumontos, nos tômos do. Tnbola. .S, n.V'II,do Li 

'" vro XIX do Codigo do Dnpostos o TalAs, os soguintos livros 

a) do notas; b) do protostosdo lotra$ o títulos; c) do Rc _ 

gistro Gorlll o de Hipotocas. E dovam po.g~ o impo.to do sôlo 

~ propr1amonto dito, nos tôrmos do Livro VIII, ~boln B,§ 2S , 
., . 

n.14, do c11ia.doCodigo, os soguintos: 0.) Protocolo dlls o.udi

ênc1à.a; b} C.o.:rga para·on.trogo. a. juizos o ndvogado.; e) Oof'rc 

de órt:~os; d} Tôrm.os do bem vivor c soguro.nçn; Of llól dos ou.l 
, .. 

pa40's; t) Todosoa li~ro~ obrigo.tór10~ dos ~str1buidores;g) 
Tbdoa os livros obrigo.t~r108 dos dopositários públ~cos;f1na.l 

1 

http:duplieldc.de
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monto,h) os do rogistro de oscrivnes do qua.lquor juizo eata.d\" 

0.1. 

Nosta ~ltimn exprossão - registro do escrivães de qual 

quer juizo estadual - 80 compreondem somente os ,livros de r.s. 
gistro do: 0.) feitos; b) testamon~os; c) exooutivos fiscais; 

d) sentenças crimina.is; e) 8ursisjf) oomunioações ao Gllbin~ 

te do Investiga.qões; g) sêlo ponitenoiário; h) monaroa;1) r~ 

ceita o dospesa. 

os demais livros de roglstro~ os sorvontunrios nnó os 

possuem. nosso. qualidado do "esorivnos do juizo osta.dtu:üll.Con 
, -

cornem uns áps tabelionatos (registro do procura.çõos),outros 

à Justiça do Trubalhoo os rostantos aos ofioiais do regia 

tro~ como sejam aqueles exigidos pela loi dos registros pu 
, 



blioos. 

O precoi to do a.rt. 7 do decroto n. 11.109, de 26 de MO,::"l 

de 1940,0.0 contrário do quo ~ par~co~a a. princ{p10,náo ati~ 
, , , 

go os'livros dos sor:vontuarios, pois que ,se roforo SOJl1onto L 

"rubrica de livros em qÚEl.lquor repa.rtição admin1stro.tlva1os

ta.bolooimcnto ou emprôsa do Estàdo" • 

.!22§. LIVROS ! .[91:. ESCRI~gÃO: HavertÍ nos cIlrtór10s dós' or!.. 

eios~ que tivorom nnoxos os 

serviços do tabolionato, os soguintes 'livros:a)Escrituras ; 

b) Procura.çõcfs ; c} Rogistro do proourot,(õcsi d') indice do es 

cri tura.s j o) Índice de P!'oouro.çõeQ; f) Protocolo do D.udiônci .. 

as i g) Carga. de ,autos ; h), Cargo.' dos ::lU tos conclus,os, no Juiz 

ou antroguos aos mombrosdo ~in1stório pÚbli~o (Lo1 n. 2421, 
, , 

de 14..1-1930, ilrt.136); 1} Compromissos de tutor.es c curado

res; j) Registro do tcatamo,ntos; k) Registro dos foj. tos (Rc

gimento dns Correições. art.40,§ sal; 1) ~Ggistro dns Audi-

L__ 


http:tutor.es
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ôncins da Justiça. do Trabalho (Consolidação da Justiça do T.r~ 

bnlho, art.8l7); m) Registro dos executivos fisoais (Loi n. 

2844, de 1937, art.88; Código do Impostos o TaXa.s" Livro XX, 
,

a.rt.12); n) RóI dos culpados; O) Tôrmos de fianço.(Codigo do 

Processo renal, art. 329); p) Registro do sentenças or1mi 

nais (C6d.de Processo Penal,art.389); q) Registro de sureis 

(Decroton. 16.588, de 1924,o.rt.l0~ Cod.de Processo Penal,~ 

709); r) Registro de comunicações no Gabineto de Investigo. 

ções (Dac. n. 11.285, de 5 de Agosto de 1940,a.rt. SS);s) Re

gistro do sôlo penitonciário (Doc.lei n.l.726,do 1939, art. 
« < 

19)i t) R~gistro do menores (Dec.-lei n. 6.026,de 24-XI-43 , 

art. 5., § 4); u) Cargas do rnnndados entregues a oficiais do 

just190', ava.liadoros o peri tos (Provimento n. III~ de 1947 , 
,

dosta. Corregedoria, publicado no DiDPio da. Justiça, de <9 do 
,

Agosto do 1947); v) Dio.rio do. recei to. e despesa (Doc.n.5~29, 

do 1931, art. 23); x) Visitas e correiçõos. 

Nos cartórios do Registro Civil das possôasnatura1sha 
, , , 

vora, alem dos livros exigidos pelo. Loi dos Registros Públi

cos - .<Doc.n. 4.857,de 1939~ arts. 43 e 53, o daqueles ooncor-
nontos aos tabelionatos, po.rA os quo acumulolil 0." duo.s tun. 


N ,

90ea , maia os seguintos: 0.) Registro de f'oitos,cot'l. com pAgi, 

nas. no mínimo, ondo sor~o registrados os processos do hab1

l~teção do CAsamento o as justificnçõcs; b) Visitas o corroi 
-

ções; o) Rocei·to. o despesa., o qunlserú oear! turo.do diaria _ 

monto o balancondo no fim do oado. môs. 

Todos os livros de uso obrigatório dovem ser abortos~e~ 

corrados O rubrioados pelo juiz corrogedor permanonto,de!o1a 

de proparados com o pagamonto dos sôlos dovidos. Ostôrmosde 

a.borturn o oncorramento sorna lo.vrades, respoctivamente', na. 

http:1940,a.rt
http:1924,o.rt.l0


; , SQ

li .3 LLX. a ;;k1la. :as as Qljb4 K 

, ,
primeira e na ultimn pnginas numoradas. 

Não só a rubrica dos livI'oS comerciais (Provimento n.II) 

de 1948, publioado no Diário da Justiça de 18-2-l948),nws tam
, ,


bem a dos livros dos cartorios deve ser feita de proprio punho 

do JUiz, não se admitindo chanoela. 

LIVROS-~LÕES: OS livros talões do registro oivil e do regis 

tI'O de imóveis são livr~s obrigatório. e' tão 

importantes como os outros, pois ~e se destinam a suprir a 
'fi

falta dos origina.is,.em easo de perda ou deteriore.çao.e a ser 

vir,ainda,para oonfrontos em exames em ca~sas cíveis e crimi

nais (Decreto n. 4.857,de 1939, arts. 31 n 35, 53,162 § Único 

e 226). Por isso mesmo, prevendO a poasibi114ade da do~trui

ção do nrquivo do cart~rio, manda a lei que os seus canhoto~ 
~depois de oompleto o livro, sejam envia.dos ao ArClulvQ Público 

... .... ,
(e.rt.32). Ness.as condiçoes, força· e concluir que tais livro f: 

tambem devemsor autentioados com' as formalidades previstas nn 

art.S, sendo a· rubrica aposta nas folhas do canhoto• 
.I

Nos livros ofioiai~ do car~~rio., ·tai~ oome 0$ de regis

tro de testamentos e procurações, reglstrQ de fe1tos,etc. in

clus1ve 
., A

llvros-taloes, somennos te podem escrever as pessoas 

habilltadlls legalmente. lf vadat'a a sua escrituração por copi! 

tas e fieis do 
,

cartorio. 

No registro de feitos devem'ser lan9ados·tambem os exe

cutivos fisoais, embora haja o iivro espeoial em que são oe 

cxe'outivos registrados para e1'ei to da fiscalização' da Prócura-
do~la Fiscal. 

- . ,
ESCRlTORA;ÇAO ~ ~IVROS QE.!.ÇY-.ll: Sera tei ta. seguidamente, em 

,.
ordem 

. 

cronologioa de decla
... 

raçoes, sem abreviatura, nem algarismos. No fim de oada ~ssen

http:QE.!.�Y-.ll
http:origina.is,.em
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to,e antes da subsorição e das aS$inaturas das partes e test! 

munhas, serão ressalvadas as emendas, ontrelinhas e outrQ8c1~ 

cun8t~nc1as que possam ocasionar dúvidas .. As entrelinhas, eme!! 

das e raeuras quo nno forem ressalvadas antes da subsoriçãodbs 

atos, ~noionando a ressalva todas as palavras emendadas,ent~ 

linhadAs ou rasuradas, serão oomo inexistentes o poderã~ suj~ 
, , 

tal' o funoionario a respondor oivil e criminalmente ~elos pr~ 

, juizos que a irregularidade causar às partes. 
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c 'u ST A S 

CUSTAS DOS AVALIADORES E PERITOS: As custo.a ,_. dos a.valiadores 

inolusivo as dos avaliado 

rea ot1010:is (Decreto n. 1,1.058,' de 1940. art. 125),bem com o 
, , '" 

--~_._. ~ 

as dos peritos, devem ser contadas' de acordo com o disposto 

nas Secções 111 e IV, do. ,~belQ. "J", anfjXQ. ao decreto n.3.965, 

de 21 de Dezem.bro de 1925, aprovado pelo. lei n. 2260,de 3~ do 

Dezemb~o de 1927 (nog1nionto' de CUstas). 

Só em casos espeoiais poderá' o Juiz nrb1 trar alem do 
, . 

t1xndo nesso. Tabelo. os salários dos peritos e ava11ndor&s(Do

eroto n•.7.330, do 5 de Julho do 1935, o.l"t.20}. 
, 

A proposi to, devo -so 
. 

tor CLl v1stt:." . tllmbom, o pl'eoei to de, 

art.25 do Regimento: quando, por oulpo. sua, tlvel"l3m do fazer 

outro. avaliação, desta nada levarão os avo.lladoros. Os quo BC 

l"ocuanrem a prooeder à nov~ avo.lio.ção perderno os emolumontos 

dA anterior.· 

COS·~S DOS PAnTID~~: O decreto n. 5.398,: 40 26-2-19~2, art. 

4~, determinou que as partilhas,am to... 
, # . • ,d.a.sa 8 coma~oas, fossem feitas por um so po.~t1dor,quo perco-

http:o.l"t.20


...

borio. 2/3 do. somo. dos omo1umóntos que cntao co.biam 0.08 dois. 

Esta parte final do dispositivo aoha-se revogada pelo 

decreto-lei n S 14.978, de·29 do Agosto de 1945,0 qual,altera.!! 

do a. Tabela "Ru do Regimento de Custas, majorou as respectl 

vas taxas, tendo já em atenção aquela. cirounstância de serem 

as partilhas feitas hoje, em :todas as comarc.D.s,por um so 
, 

po.!, 

tidor. Portanto, o emolumento Dulx1mo do po.rt1dor,que no rog.! 
me o.nterior, de 2/3, era de CrO 665,70, importa. a.tualm.ente cr: 

Cr~? 800,00. 

REGISTRO DE mSTA1IENTO: N~o encontra. o.pôio· logala.· cota de Cr·-


DILIG~~rc!A ESCRIVÃES: Não podo a:> nfundido . o omolumen

. 
~~ 50,06 paro. o rogistro de tostamento 

no 
,

livro proprio. O quo 
.. 

o Regimento 
. . ,

concede esta. 
. 
to.xa.do· sob 

n.sl XV, lotra 110." J secção. I do. Tc.b61a. u G", a.rt.2 S • 

,. '. 
~ ser 

.. '" 
to previsto para. diligencias no . n S 

XVI, socçno I, da Ta.bola. "P" do Regimonto de Custas; com. as 

oustas dov1do.s nos oasos ospeoio.is o dontro.dA tabelb. organi

zo.da. nos têrrllos do a.rt. 5S, § único do dooroto-lel n. 14.978, 

de 29-8-1945. 

EltOLUltBNroS DE! <l\RronrO': Po.ro. o otei to do pa.gamonto dos emolu 

montos de 10% em sôloB do Estado, o 

sarvcnturtrio devo ootnl" rutsoBorituras, proourações Onos de

ma1s·o.tos, todas o.a custàs a. quo O ato pro.t~cado dG~ direito, 

oomo seja.m buscQ.s, tronacrigão de docU!i1onto~ d11igônoia.s,otc .. 

o, sÔbro a totnlida.do dossas custas, cn1culnr o pagar o comp,:;. . 

tento sô10 de omolumentos de oartório. (Código de Impos.tos e '1". 

~a8, Livro n. 19, a:rts. 110 12; Loi n. 2.485, do 16-XlI-1935, 

o.rt.74; Decroto n.7.67'6, do 18-5-1936; Dooroto n. 11.109, de 

25-5-1940, art.3~). 

http:totnlida.do
http:dontro.dA
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REUESSA DE OFÍCIO À DIRETORIA DO lUPOS TO DE RENDA: Por essa r!:!, 
;;.;;;;;;;;.;;;;;;;;;;o;;;;;;_~ .... .--- ......... 
 ... 

messa nao 
• À . 

podem os escrivaes cobrar d111gencla. 


__COTA DE CUSTAS: Os Oficiais do Registro Civil e de Hipoteoa 8 ,
.........0.;;",;;;;;;.;;..;.. 


escrivdes, tabeliães e demais serventuários e 

09 ofioiais de justiça,cotàrão,discrlminadamente, a importân
, ,~... 

eia dos salarios a que tiverem direito a margem,nao so doa or! 

ginais,como dos traslados,certidões e ptiblicas-tormas que expe 
, . . 

direm,declarando qlem tez o pagamento (Reg.de CUstas,art.6). 
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DO REGtSmO CIVIL DAS PESs6A.s- -_.......---
NAIDRAIS 

. ...
DO REGISTRO Im NASCIl!tEN1t> E ImSPECTIVA CERTIDAO: Os assentos ('Ç)...... --- - .. 

nasoimento c: "': 
, vem ser completos,isto e, conter toda.s as indicaçoes deternuIL 

das no art. 68 do Ren.Reg.Pub. 

No caso da criança haver nascido morta, deve ser deola

rado : 11 na ti-mor to" e não se}': dado nome à oriança, nem ul!Iada a ex 

pressão IJfetoll • 

Recomenda-se,de modo especial, rigorosa observância do 

art.73 do Reg.Reg.Publ.:..: "sendo o filho ilegítimo, não 

declartldo o nome do pai, sem que êste expressamente o'autorize 

c compareça, por si ou procurador especial, para, reoonhecendo-
o , ass1na~, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu 

rogo O respectivo assento, COla duas testemunhas". 

Nas certidões de nascimento, assim oomo nos editais de 

proclamas e certidões de casnrllento. não se mencionará a cir 

cunstância de ser legitima ou não a filiação, salvo a reque~~: 



-
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monto dopr~priO interossado ou om virtude do dotorminação ju 

dic1al. (Cf.Doe.lei n.3.200, de 19 de Abril do 1941,nrt.14). 

As cortidõos rola tivo.s ao na.soimonto do filhos 10gi ti1:1E::. 

dos por subsoquento mntrimônio sor~o da.das B6m o toôr da. do 

claraçno ou avorba.çno a ôsso rospeito, como 80 fossam leg!ti 
. . 

mos (Reg.dos Reg.públicos,art.54). 

DOS PROCESSOS DE I-If..BILITl\.CÃO PARA CASAUENro: 1 - Os procossos--- . - ....... ,~ ..;;;;----;;.;.,;,;;.;. 


do habill ta.çno ~ 
, 

vem SOl' rogistra.dos no registro do toi tos, reoobondo numero da 

ordem. 

2 - Renliza.do o ea.sa.monto, devora.
, 

ser encerrado o pro 

cesso de habilitação com a. eortidão da. ~o~liza.ção do ato,ind! 
,.

eando-so o livro do tolho.s ondo la.nço.do o rospoctivo torrilo. A 

soguir, sorn o procosso arquivado, om ordo~ cronológica.. 

3 - Ao SOl' a.berta vista.. dos a.utes ao ~rndor do Casa.mc~ 
, ,. 

to, dovora eonst~r no termo o n~lO àosnubentos •. 
Sompro quo o Cura.dor de Casnnlonto3. !"1zor algur.lQ. oxigôn

, , ,
ci(1, soro. aborta. nova vista. pa.t'n quo o Uinistorio PUblico vc

ri~1quo tor sido atendida ou nno a Gxig;naia roi ta. 

4 - As justifioaçõos requoridas nos prooossos do bnbl11 
~ ... Á #,

taço.o, soro.o sompre tc;l1to.a com ciane1o. do I.tlnlstorl0 PUblico. 

S - Paro. c. dll1ponsD. dOIroclatru1S, no" oaáos omquo a 101 

i:. porriti to, os contraontos om potiçÃo di~ig1da. ao juiz, doduzi

c,éi.o os motivos da. urgônoic.· do ao.samonto, provn.ndo ..o8 dosdo lo-
'O por documontos ou tostolllUnbls ouvido.s oom olônc1a. do órg40 

" .,
.Ia r.t1n1stor10 Públioo (c.rt.744 do Cod.do Proc.Oiv.) 

6, - O Curador do CnsOI.~ntos dovo ~niroat~r-so,Jompro , 
... 

sobro o podido do disponso. do proclal'!U\s ouoncurtamonto do ~ 
~ 

zo loga.l. Somento notivos grtlVOS c urgontos autorizam n dis IM 

pensa de proolo.nms ou o roforido opcurtnmnnto. 

http:algur.lQ
http:la.n�o.do
http:Renliza.do
http:Reg.p�blicos,art.54
http:1941,nrt.14


-12
,

7 • Depoio do pare cor tavoravol do CUrador do Cnsamon 
. 	 ,

tos, ou sou adjunto, o Oficial oxpodira o odital do proclamns, 
, 	 , , 

que sora. registra.do no livro proprio, c.tixado 0111. Co.rtorio e p!!. 

bllcudo pelo. impronsa. local, 90 houver jornal na. oidade.A ci~ 

cunstnno1a da afixa.ção será cortificc.da nos autos, nos qunl0 

tambem so junta.rn cópia autêntioc. do edital. Entro a a.tixa 

gno do adital de procla.nns o a oxpodiçno da. cortidão do habi. 

lita.çno, dovorá modiar o intorvalo do ~inzo (15) diae,prnzo 

êste quo deva sor contado do ncôrdo com o disposto no o.rt.125 

do Código Civil, isto ~, oxcluido o dia "do oomovo o inc1uid o 

o do vonc!lI1Onto. 
.,

Calobro.Qo o easar.t1cnto,.sorn o 
" 	

tnto oorti.ficado nos autos 
, ....

.polo Oficial, indicando Q. dnta, o numoro do tormo, livro o fo . 
lhas am quo tOi lavrado. F1nalmonto, cotados oe omolumontos~ 

orimino.dc.l1'1Onto ocomplcta.dos os lo.n'ttuacntos. no Rogistro do foi 

tos, fioa.rá o procosso" nos distritos" o zona.s. om quo tuncio~ 

rom curadoras adjuntos, a'gunrCÜl.ndo a. rOm08SQ 0.0 dr~Curc.dor do 

OasaDentos do. comaron,como doterminA o nrtiso 51 do decroto

10i n. 11.058, do 1940, sendo, om soguidc.,nr~u1vado. 
/ 

e .. A expcdi9ão do odi talo, no procosso ele hD.b1l1 ta.ç ó. o 

ma.tr~menia.l, deponderá de dospaoho do Juiz do Diroito Carrego. 
. -

..101' do rospectivo Cartório,' sompro quo o roprosontOllto do lU
, ., . 

"listorio Públicoox1gir nevos dOOu1l1Ontos ou 'im.pugno.r nlgum. dos 

',prosontó,doa o com lsso nã.o oonOOl'da.rom 08 nubontos. 

80rno julgados polo moemo JUiz. do Diroito Corrogoder~ 

de o paro cor do rcprosenttlnto do Hin1stérl0 PÚblioo tôr con _ 
., 

trario, e 00 nubontes oom ôlo nno BO cont~rmnrom: 

a) - os.. podidos do dispensa. de proolo.mo.a; 

b) - as justificaçõos para tins mctrimoniais(Deoro

1 

http:Calobro.Qo
http:junta.rn
http:cortificc.da
http:registra.do


to-l~1 n. 13.856, de 29 do fovoroiro do 1944,nrt.l~) 

9 - A 1dndo dos nubentos dovoro.
, 

SOl', provada. 1l1edio.nto co!:,. 

t1dâo de nnsclmonto ou provo. oquivalonto. 

Nno devem SOl' o.dmitidas camo tal as simplos notas m1'0

, , ,,, . 
giatro, 

, 

outrora fornocidas nos doclarantos,mns o necessar~n u 

~ .cortidÃo com os caractorísticos desta. 
, -
Somonto o admitida o. justifioaçao do idade qunndo heu 

, -. vor impossibilidade dQ obtonçao da cortidáo do nascimonto. 

Gomo prova. oquiva.lonto da oortidão do idado,p6do sor a

coito, por oxo~plo: o cortificado militar, o título do ole~ 

tor,' diploma. do os colo. supor!or:l ou qJ. a.lquor outro documen t o 
, -
pa.ra. ouja obtonçao o interossado tonbd aido obrigo.do n o.pro 

sentar ti SUIl cortidão do ldo.do. Os llllSçidos antcs ela' cria ç no 

do rogistro civil poder~o prova.r o. sua idade com o. cert1c:biJ. de 

ba.tism.o. 

Os os~a.nsoiroa podornó tazor osso. prova. modiante a ca

dornota ospocial ou Pàssa.porte. 
. . ,Os documontos oomproba.toriOs do. i~do nno - devom ser de

sontranhados dos autoB~ sonÃo oxcopoional o mot1vadAmonto,mc

dio.nto4ospo.cho do juiz do PI1Z. 

10 - A nubonto dova Qso1nnr o assonto do cnsnmonto com o 

nQao quo Pl1S00U n àdotnr. 

11 - na. cortidÃo 40 OaOAl'lOnto, om! t1r..so-á t\ rotorôn c i c. 

cos filhoa logltimndos, salvo havondo pOdido oxprosso dos in

toro8sa.dos.(RogulQ dos R~gi8tros .pÚblicos" a.rt.&4). 

!2Q! VÁRIOS ~m{Os: 00 nJmoros do ordem ,doe rogistroá pÚbliéoS 
... .. 

nc.o 801'0.0 intorrompidos" no :rim do· cndo. 11
'.. . 

vro, maa cont1nua.:ro.o,indotlnldAmonto,no8. soguInto.,da. m,asmaos 

póeio. (art.10 do Rcg.Rcg.Pub.) 

http:obrigo.do
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Junto a cuda livro havora um índico alfab~tico dos asso~ 

tos lavrados, polos nomes das pessôo.s a quo so refol';irom. (art. 

44 do Reg.Rog.Pub o ) 

O {ndi co dos nuscir.1entos sera organizado pelo nome do ro

gi strando. O Índice <113 óbitos, pelo nor,1e do fo.lecido.O de caso.

Bento, pelo nome de IJ..r,1bos os nubentes, devendo cada um figurar 

na respoctiva letr~. 

As partes ou seUs procuradores assinarão os assentos cor.l 

seus n0Í11os por in'ceiro, c ben assia as testemunhas. Qua.ndo o 
'" . . ~ 

assonto for assina.do por proeurador, devera do mesmo constnr [t 

, 	 .. 
data o o livro, folha c oficio on que foi passadtt a procuraço.'~ 

, 	 , 
a qual ficara arquivada no cartorio. (Cf"art.47 do Reg.Reg.put. 

As tcstenunho.s, que tnmben deverão assinar os tôrmos 00 ' 

o nomo por inteiro serão quo.li.ficadas, monciono.ndo-se a idade, 

naciona.lidade, 	profissão, rosidência o estado civil. 

Q,uando os elo clarantes ou as tes tOr.1UnhnS não pudOrOtl os 
,...., ... 

cravar, 
, 

por qualquor circunstancia, far-so-a doclo.raçao no ns

sento, ussinando u rôgo outra possôu e towmndo~so,à margem do 

assento, a itilpr03sno da.ctiloscópica do que núo assinar. Obsor

vem os oficio.is'quoto.mbcm nos o.sscntos do casamento, quc.ndo 
,

qualquer dos nubentes seju c.nalfaboto,devoro. SOl' torJ.O.da a im 

pressão digital. (Cf.nrte2 2 do doc.fcd.n.13.556,de 30 de Botem

bro:do 1943)., 

'Sompra quo o oficial fizer algum. registro ou averbo.ção,ee 

verâ, 	obrigo. torie:ncntc c sob as penas provistas no art.107 do 
, 	 , 

Reg.Públicos, anoto.-l03 nos a. tos anteri oroa, se lançados cr." 

, • 	 • I' , #'ti 

SGU cD.l"'torio; cr,1 CC,80 concT'ario" faro. comunicnçao com o reSID.10 

do assonto ao oficial ou ~ujo co.rt~rio estiverem os rGgistro f 

pritnitivos.(C:f .. art.114 do nog,Reg.,públicos). 

http:reSID.10
http:torJ.O.da
http:Cf"art.47
http:assina.do


-
 ,Rocomenda-se oapocia.l atonçO-o omquo soja o oblto anot~ 

do, com roQissões rociproens, nos assontos do casamonto o de 

nascimonto; O oasamonto sorá anotado no rogistro do nascimcn

to de ttmbos os nubontos; ainda. no rcgistr.o do no.scimonto do
.. ", A • 

V~ SOl' anotados: ... a omnnc1paçao, a. 1ntord1çao O Co nusonc1a, . 

a. mudança.' donomo da. mulher, ora virtude do 00.So.monto ou cuco 
... ... fJ#

d1eaOluço.o,o.nulo.ço.o o dosquito. Por igual,so o.noto.ro.o no ro

gistro do nascimento elo ambos 08 nubentos a dissoluç.lo e a tl. ... 

nula.çno do co.aamonto c o rostnbolocinonto da. sociedade conju

gal.- o ot101nl.quo expedir o. comunicação, o. qual deve ser t~ 
'. #.....to. lIlodio.nto protoc.olo ou rogia trado pos ta.l, o.noto.ra, a. ma.rgem 

., 
A·. A ,

do tormo, ossn c1rcunstancin, 1nd1cando.Q l"lUl:loro do protocolo 
.. , 

ou do roslstra.do posta.l; oof1el0.1 quo Q. rooobo2', "'p08 o. o.no
... . , ,

taçao, o.rquivo.-lo. ...a. om scu eartor10. 

-00000

J U D·! O I A I S 
.... r I. 

PRAZOS ~ÀnA EXECUÇÃO mi\.'l'O~ JUDIC!AI~: Nunca dovom 08 cscr1

V~08 pordor do' vista 

08 proceitos d08 arts. 23 do Cc)digo do Prooosso C~vil,'799 do 
# . 

O.od.1.go do Procasso Peno.l o 65 do Docroto-Loi .n.960,do 1938, 

raferentos aOI pro.zosdo O~OOUÇQO dos atoo judte1G1e. No oi 

vol, . sc.lvo disposição 00 c'~ntrár10,dovom oS o. tos judiciais s::r 

oxocutndo8 no prazo do quaronta o o1tohoras. No oriminal, o 

()ser1vno,sob pont\. do multo. do·o1ncocnta. Q q,u1nhontos cruzoi .. 

roa 0, na. ro1noidôno11l, suspensão até trinta. dltÍs, oxooutar I. 

dontlso d~ pro.zo d.o dois dil1s .OS a.tos dctorm1JUl.dos OLt loi ou 

ordonadoo· pc lo julz•. . 

Escníw,RAQÃO: Os atos juàiciais devam SOl' 'oBori tOI &Ia vornti _ 

http:O.od.1.go
http:roslstra.do
http:o.noto.ra
http:dissolu�.lo
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culo, em papol branoo ou do côr clara, com tinta oscura o in
, ~ 

dalevel, dat~dos por extenso c assinndos polas partos que no

los intervierem, não sendo ndr.uss!veia ospaços om branoo, nom 

ontrelinhas, rasuras ou emendas não rossalvadas. Nnoso uon 
_ H .., 

rao abreviaturas o sorno oscritos por oxtenso os numeros o ns 

datas. (C~d.do Proc.Civil, nrt.15). Alórl disso, &a.conflelhÁvol 

quo, quando dnetilogrnfndos, so ovite o uso do espaço n.l da 
#

:r.ta.quina.. 


COl!PRmUSSO DE TUTORES ECURAOORES: Devo sor tOt!1tldó no 11vro
.' .. ........ .. 
próprio,trasladando-so o 

tôrmo para os autos. No livro, à mnrgom do rospectivo tôrmo , 
# ...

t'ar-so-n anota.çao rot'crente ao proce SSQ om quo ao nor.'lOOU o tu 


tor oucuro.dor. 


AHROLAJ.íENTO~: Segundo a. molhor interprotação, quo sooonforü1O. 


conl o. tradiçno do nossodiroi to. o valor tota.l 
. ,

Ja horo.nço., a quo aludo o o.rt.517Q,o Codigo do Procosso CiVil, 
,. . ... # . 

oquivo.le a.omonto-mor, conproondendo,portanto,nno ao ~ hoPUn. 
. . •. ~ # 

}a proprio.m.onto dita, e01110 t.\. moaçno do conjugo suporst1to.(Ct. 

";o.ndido No.vos o 
__ 
Do.v! F11ho,comcntnrios Q.~

• 
.o1.t.diapoait1vo) .. 

. n, 

•LVAMS p!. AUroRlZAÇl,Ç !tillA ALDUfAQ,ÃO P! ~ m. DTOAPA~~:di 
. o 

~ . 
toda convonionoia, pare. ovitar abusos e prejuiZos, quo os .rui 

. -
zos, qu~ndo concodam autorizo.ção paro. nlionação'do bons do i~ 

capl.zes, fixom pra.zo po.ra o cumprimonto do l'ospoctivo alva.rá. 

-"00000

D. I· S T R I B U I ç Ã O 

Para o e.foito do. d1strlbuiçno, t1. oxo)lÍplo do quo dotor.. 

mino.va o artJ20 da 101 prooossual paulista, eonvêm·que so ob

sorvo, quo.nto POSS!~Ol, n "olaSSificação dos prooossos adotadn 
# 

1)010. Cod1go. O oxoessivo desdobrAmonto das casas de distribui-

http:oquivo.le
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.. ... 
çao usado em algutuw oooarcas nao ta~ provado bem• 

-00000

ARQ.UIVAl1E:NTO .!2Q§. !:1Q.§. CONSTITUTIVOS .p.! SOCIEDADE~ COMERCIAI~, 

~~ ALTERAÇÕES ! DISSOLUÇÃO 
, . 

'Apreciando recente pareoer que, sôors o assunto~ emitiu 

o dr. Consultor Jurídioo da Junta Comercial do Estado,conveio 

o sr. Desembargador Corregedor Geral interino em que:- a)- a 

inscrição das firmas conerciais efetua-se na séde do princi 

paI estabeleoinento, sendo confiadas às Juntas Comerelais,nas 
# ~ 

oOL~rcas-sedee destas repartlçoes,e aos ofioiais do registro 

de hipotecas. nas outras cormrcas (Decreto n.9l6,de la90,art. 

1.Q); f.laS que: o) - o arquivQtlento dos a.tos constitutIvos das 

sociedades comerciais, das suas alterações ~ ~issolução,colUP!. 
",

te exclusivamente a Junta Comercial. (Dec.n.6.384,de l876;Dec. 

n.596,de 1890, art. 12 14°; Dee.estadual n. 9.482, de 13 de 

Seter;loro de 1938, nrt.2R). 
..ttf:IX)j. 

CONCLUSÃO 

Não devo concluir sem urna palavra de agradeCimento pelo 

inestimável au:dlio que, nos IílOU! trabalhos, reoebI 40e ilus

tres juizes drs. Aloou Cordeiro Fernandes, Jo.é Geraldo ltodr1-
Gusa de Alclmún. Julio DtElboux Guimarn&s,n1mas Rodrigues de 

~lll'lOida. e Young da Costa Manso. J:! de justiça,outros.1m, uma 

l~eí'erêno1'a à a tnação sempre dedicada e eficiente do esorivã o 
• desta Oorregedoria, sr. Adriano de Can~rso Lopes. 

São.Paulo, 20 de Sotembro de 1948 

J.M.GONZAGA 
CorroBodor Gornl da JUst19~ 

http:justi�a,outros.1m



