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São irrelevantes os motivos alegados pelos requerentes, para 
obter a celebração do casamento, em distrito diverso daqueles 
em que residem. - São Paulo, 11-11-52. (a.) Márcio 
Munhós". 

D. J. 12/1/52. 

PROVIMENTO N.o 4-51 

O Desembargador João Batista Leme da Silva, Correge
dor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 

Determina aos Contadores e Escrivães da comarca da 
Capital que nos inventários arrolamentos atendam ás seguin
tes recomendações: 

I - A entrega de autos nem confiança" deve ser defini
tivamente abolida. - Os procuradores processuais somente 
recebem os autos quando neles está aberta a vista e quando 
não haj a, na espécie, texto de lei que mande correr o prazo em 
cartório. - E a responsabilidade do escrivão (art. 123, do 
Coc1igo de Processo Civil decorre da sin1ples retirada irregular 
dos autos. 

11 - Após o calculo, a vista aos interessados a que se 
refere o art. 500 da lei processual será dada em cartório, não 
sendo admissivel a entrega dos autos aos procuradores. - O 
prazo de cinco dias a que se refere o mesmo artigo é comum 
ê corre, portanto, em cartório. 

111 - Feita a conta de liquidação, devem os contadores 
devolver os autos a cartório, sem retê-los até a percepção de 
seus emolumentos. - Ha interesse da Fazenda Estadual no 
julgamento do calculo, há interesse de orfãos, em geral, (art. 
13 § único do Decreto-lei n. 14.978, de 29-8-1945) e não se 
justifica a paralização de processos para garantia da percepção 
de emolumentos. 

IV - Das guias para o recolhimento do imposto de 
transmissão ncausa mortis" farão os escrivães constar a data 
em que foi julgada a liquidação e a do falecimento do inven
tariado. 

V - Findo o prazo de dez dias para a avaliaçã0 sen 
a apresentação do laudo, devem ser conclusos os autos, ficando 
ao prudente critério dos Juizes a prorrogação do prazo, nos 
casos de retardamento por motivo justificavel (V. arts. 958 
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e 38 do Cód. de Proc. Civil). Aos avaliadores faltosos deve
rão ser aplicadas as penalidades legais. 

VI - A dispensa de precatória para avaliação (art. 482 
§ único) é n1atéria confiada ao critério dos Juizes, que veri 
ficarão a ocorrência dos pressupostos legais. 

Publique-se e cumpra-se. 
São Paulo, 19 de Novembro de 1951. 
(a.) João Baptista Leme da Silva - Corregedor Geral 

da Justiça. 

D. J. 6/ 12/51. 

N. 8181 - Juizo de Direito do 2.° Ofício Criminal 
Santos - HMantenho a decisão recorrida pelos fundamentos 
da sustentação de fls. 35 e 36. Ainda que a nomeação para 
o cargo de Of icial recaisse em pessoa não indicada pela legis
lação vigente, ainda nessa hipótese, a desvalia de tal nome~
ção não poderia ser proclamada em processo. de carater adnll 
nistl'ativo como o presente. S. P. - 26-12-51. (a.) Leme da 
Silva ". 

N. 8256 - Carlos Quadrado - Cafelândia - HO Dl'. 
Juiz de Direito de Cafelândia cassou a portaria que autorizou 
o escrevente Carlos Quadrado a subscrever certidões extrai
das de autos e de demais processos do cartório do 2.° Ofício, 
onde aquele escrevente trabalha. 

Da decisão, recorreu dito auxiliar, mas consigne-se, pre
lin1inarmente, que tal decisão não comporta recurso - O art. 
17 do Dec. n. 5.129, de 1929, com autorizar o serventuário 
a atribuir a seus escreventes a prática de determinados ser
viços e atos, não outorga ao escrevente a faculdade de interpor 
recurso, quando sej a despoj ado daquela atribuição, maxime 
no caso de falta ou culpa no desempenho da referida dele
gação. 

Da aplicação de penas disciplinares, previstas no art. .8.° 
do Dec. n. 6.697-A, de 20-10-1934, é que o interessado punIdo 
pode interpor os recursos n1encionados no artigo 12 do Dec. 
citado. De qualquer sorte, a decisão inferior deve ser man
tida visto que a autorização concedida pelo serventuário, com 
apr~vação do Juiz Corregedor permanente, constitui ato 
revogavel, segundo as circunstâncias ocorrentes, como a des
necessidade dessa delegação ou quando esta se revele incon
veniente, por êste ou aquele motivo. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 55 


	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.4, n.32, jan./mar. 1952
	Provimento n. 4-51

