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o EXCELENTíSSII'lO SENHOR DESEI'lBARGADOR 

ADRIANO MARREY, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃo PAULO, no uso de suas atribuições, 

-~---

R E S O L V E: 
", 

Art. 12 - Os Cartórios de Registro Oi 

vil e de Registro de Imóveis manterão fichas com p.!. 

drões de firmas dos serventuárioE?,.dos çartórios, ou 

substitutos eventuais, e dos Juízes de Direito das 

respectivas comarcas, destinadas à confrontação com 

os 'titulos e documentos públicos que forem apresent~ 

dos para registro ou averbação. 

Parágrafo único - A confrontação pr~ 

vista neste artigo é isenta de emolumentos e não im-
porta em ato notarial. 

Art. 2.2 - Sempre que ocorra fundada di! 

vida sobre a autenticidade da firma constante de d~ 

cumento público ou particular, o Oficial do registro 
,

devera, sob pena de responsabilidade, exigir o seu r!!, 

conhecimento. 

Art. 3º - Os serventuários ficam auto-
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autoriza.dos a rect:nl..hcc.er ou determinar o reconhecimea 

to daB firma:J dOt~ subEcritores de "tItulas e de docE 

mentos públi(!os c1;::;stinados a serem registrados em 0E 

tras comarcas ,maJ:sep.ndo os em.olumentos referentes ao 

ato. 

J:lubliciil"e=-ãe;--Registre-se e Cumpra-se. 

saç, P8:ulo, 05 de março de 1980. 
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CORP~GEDOR GERAL DA ~ÇA
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Ev,ntuais certidõeseomplementari~a cargo de um 
dos Oficios da Fazenda do Estado

l 
devem ser solicitA 

das diretamente ao respectivo Of cio, tambem pelo p~ 
tocolo. 

Lembra a Corregedoria ~eral da Justiça que as M~ 
cipalidades gozam de is,nçao de custas emolum~ntos e 
restituições previdenciarias por atos Aos Cartorios o
ficializados do Estado <art. 2Q~ e § lQ , do Decreto
-lei Estadual n Q 203, de 25.03.yO). . 

(08, 11 e 12/03/80). 

DEGE 1 
PBOT.CG.liSI 9.227/80 - BAURU - INT.: JUtzo DE DIREITO 
DA VARA. CRIMINAL DA CO!U.ROA DE BAURU. 

A Corregedoria Geral da Justiça por solicitação do 
MM. Juis de Direito da Vara Criminal .da Comarca de BA~ 
RU~.!!s saber que ficam intimados os Drs. J.B. VIAlA DI 
MO~ e MARIA CELESTE DE OLIVEIRA SABTOS"haY8r aquele
Juizo designado o dia 8 de abril p.futuro as 1',15 h~ 
ras para a oitiva das test,munhas de acusação no pr~ 
cesso criae que a Justiça Pública.move contra JOIO ~ 
CIO PIRES DE OLIVEIRA, por ~ntraçao no art. 121, ~ 2Q , 

c.c. o art. 12, ~Q 11, do Codigo Penal. 

b'TIFICAÇl0 DO D.O.J. de 8/'/80 
PBOC.OG.l'fQ 54.660/80 

C O M U l'f I C A .D O 
. Tendo em vista as solicitaçges que,tem recebido, a 

Corregedoria Geral da Justiça 1at0rta ai Prefeituras ~ 
nicipais interessadas que as certidoes para o. fins do 
art. 4Q do Decreto Estadual nQ 14.629, de 28.12.79, d.!, 
vem .er solicitadas ao Departaaento da Corregedoria G.!, 
ral da Justiça! por meio do protocolo, no 22a andar do 
Porum João Mendes Junior (sala 2.221). . 

Eventuais certidões supl ementare., a oargo de ua 
dos Oficios da Pázenda do Estado, deve, ser solicitada. 
dir etamente ao respectivo oficio , tambem pelo protoc~
lo. 

Lembra a Corregedoria Geral da Justiça que as Muni 
cipalidad!. goz.- deiatnção de cust.8.-eaolume~t08 • 
r8stituiçoes previdenc arias por atos do. CartOri08 of~ 
cializad08 do Estado (art. 2a , _ § la, do Decreto - ler 
Estadual na 20', de 25.03.70). . 

(11, 12e 13/0'/80). 

PROQ.CG.BQ 5',.995/80 .. CAPITAL - INSTITUTO DE REGISTRO 
IMOB!LIWO DO BRASIL - IRIB. 

Foi deferido o pedidO de x.rox~amediant. eaoluaeA 
tos, f01'llulado pela advogada nr•• tiUNIA BEATRIZ MOCO! 
LIl'f DE GIACRI, protocoladO sob o nQ 9.300/80. 

DEGE 1 
PROVIMENTO .SI 011;/89 

O EICELEl'f!ÍSSIMO SERBOR DESEtmA.B6ADOR ADRI.6.lIO M.U 
DI, CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 810 PA1T 
LO , no uso de sua. atribuiçõe., · 

R E S O L V EI 
Art. 1S1 - O. Cartórios de Registro Civil e de B.!, 

g1stro de Imóvei, manterão fic~a8 com padrões de fi~ 
lUl8 do••erventuari9s dos cartorios , ou substitutos 
eventuais, e dos JUlzes de Direito das respectivas c2 
marcas , de,tinadas a controntação com os titulos o d~ 
cuaentos p~b1icos qm& t~ apresentados para registro 
ou aTe~çao. , _ 

ptragrato án.1co - A con.tront!çao prevista neste ~ 
tigo e i.enta d& e.olua~nto. e nao !aporta em ato not~ 
rial. 

Art.• 2R - "Supre que ocorra fUndada dúvida s9bre 
a autenticidade da firaa constante de documento publ! 
co ou particular, o Oficial do registro deverá, sob p.!, 
na de reuponaabilidade, eJigi~ o seu reconheciaento. 

Art. 3S1 - Os serventuarios ficam autorizados a re 
conhecer ou dete~ o reconhecimento dfs firaa. doi 
subscritores de t1tulOS e de documentos publicos de.tl 
nados a serea registrado. em outra. comarcas, margean
do 08 emolumentos referente. ao ato. " 

Publique-.e. ~.tra-.e e Cuapra-.e.
Bão Paulo 05 de 'março de 1980. 
<a) DES. lDBIANO J1ABREY - COBBEGEDOB GEB..1L DA JUS 

fi~. 
(7, 8 e 11/3/80). 

FROVIM~NTO N2 04/80 
O ~xci.i..LNr1..;sU'io 'ü"::NHUt DE.":EI1B..üW"DOR AlJIU"NO MAH 

R.id, COllilliGEllOR GERri.L DA JU...iTI(,.A DO E':'TitDQ DE S::O r,:.!! 
LO, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E: 
' ~rt . 12 - Os Cartórios de Regi s t ro Civil e de Re 

gistro de "Imóveis manter~o f ichas com ~adrões de fir 
mas dos serventuári~s dos cartór ios, ou substitutos e 
ventuai~, 'e dos Jui~ es de Direi ~ o das respectivas c~ 
marcas , destinadas a confrontaç ,o com os títulos e d~ 
cument os n~blicos ~ue f orem apr esentados para regi stro 
ou averbação . 

Far ágrafo únic o - A c onrrontaç~ o prevista neste 
art igo é isenta de emolumeli +; os e nao imnorta em at o no 
tar ial. " 

rlrt . 2 ~ -"Semr r e 1ue ocorra f und ada dúvi da sobre 
11 au t ent i cidade da f i. r ma c onstsn t e de document o núh l i 
co ou part i c :, l ar, o Ofici ~ l: do r egi s t ro deverá , s ob 
~ena de respons nhilidade , exieir o seu rpconhec i ment o. 

Art . 32 - Os s er ventuários f icam autor i zados a re 
c onhecer ou determinnr o reconhecimento das f i rm as dos 
s ubs er it ,res de tItu l os e de documentos públ i cos desti 
nados a serem registrados em outras cn~are as , margea~ 
do os em olu~entos referentes ao ato. 

l u hlique-se. Registre-s e e Cumnra- se. 
~ão F aulo . 05 de marco de 1980. 

Mas, não obstante sejam atribuidas aos oficiais men 
cio2ada responsabilidade - inclusive "decorrente dã 
ausencia de vigilancia na escolha de seus serventuá 
rios, culpa iJl eligendo" (M.M. SERPA LOPES - "Tratadõ 
do Registro PUblico" - lQ vol. - pág. 111) - não .se p~
de afirmar, e. face da solidariedade prevista no artigo
107 da Constituição Federal, como isento de dúvida que
"o Estado esteja livre de responsabilidade pelos atosde 
serventuários ~udiciais ou, extrajudiCia!sl como sã~tPor 
exe.pl~08 Of1Cios de registr9 imobiliar o" ( PHlaDEL 
PRO lZEnDO - "Registro de Imoveis - Valor da Transcr! 
ção" - pág. '23). , . -

Porisso, recomenda-se que atraves de minucioso exa
me das formalidades intrInsecas e extrInsecas das escri 
turas públicas, dos mandados e dos,demais docum~tos li 
vados a registro, venha o serventuario a impedir o uso 
de d9cumentos suspeitos ou evidentemente traudulent9s. 

E bem verdade. assinale-se. que "o documento publi 
co faz prova não.so de ~ua tgrmaçao, mas tam~em dos tA 
tos que o escrivao, o tabeliao, ou o funcionario declA 
rar que ocorreram em sua presença" (art. 364 do C.P. 
C.). E o documento público s, diz autentico, pelo fato 
de ser formado i>0r oticial,publico. "Por outro lado. 
em vista do carater e da te que a lei atribui ao ofi
cial público, presume-se que tudo quanto ele certifi 
que no documento seja conforme a verdade" ( MOACYR AMA 
RAL SANTOS - "Comentários ao C9digo de Processo Civil~ 
- 1976 - Forense - vol. IV - pago 169; - Idem "il1' 
"Prova JudiciRria" - 4R volo - capitulo IV; e "Primei 
ras Linhas" - 2Q vol. - 568.). . nQ 

Contudo, se a ré pública do oficial é admitidaquall 
to aos fatos afirmados Felas partes, dando valor in
trInseco ao documento publico, já no seu atpecto tõr=
m!l extrinseco deve o mesmo evidenciar "ic u o~uli-r-::' 
~tre _outros requisitos,- o de que a subscriçao ou 
assinatura nele contida e efetivamente real. 

Assim, inegável que nem sempre o otICIãl do regi~ 
tro podera c,rtificar-se da autenticidade da tirma , sea 
do indispensavel, de regra, seja ela reconhecida ~ 
tabflião, "por at9 (reconhecimen.to) q';le at1rma sua a
flt m dade, isto e, que tenha sido fe1ta ou oposta pe
8 pessoa que a pod~ licitamante assinar" ( DE PL!ClOO' 

E SILVA - "Vocabulario Jurl"dico" - Forense - 1978 
vol. 11 - pág. 701). A ,

LIcita, como se ve, e. caso de duvida fundada , a 
exigênc~a do reconhecimento da firma constante do doc~ 
mento publico levado a registro.

Justificável, também, a recomendação de algun~ Jui # 

zes Corregedores Permanentes dos Cartorios do. Reg1stro 
Civil e de Imóveis, no sentido de que os respectivos Q 
ficiais venham a exig~r o reconheciment~ das firmas 
dos subscritores de titulos e documentos proveni entes 
de outras comarcas e destinados a regiàtro, a exemplo
de escrituras públicas; de mandados para averbação de 
separação judicial, de divórcio, de int erdição, d! re~ 
tabelecimento da sociedade con~ugal, de legiti!açao A 
dotiva; de cartas de adjudicaçao, de arremataçao e de 
remição de imóvel hipotecado; de certidões; de formais 
de partilha; etç. . " 

Aliás a propria Lei de Registros PÚblicos permite
seja exigl do o reconhecimento de firma nas c~unica 
ções concernentes ao registro civil, mesmo quando r~ 
sultem de ordem judicial, ou decorram de requerimentos
dos interessados e do Ministério Público, quando a lei 
autorizar (art. 13, § 12 , da Lei 6.015/73)". 

, UrgeJ. portanto, p.ara a melhor eficácia dessa caut.!, 
lar exigencia, a sua uniformização e extensão a todas 
8S comarcas do Estado de são Paulo, de molde a permi 
tir maior comodidade às partes interessadas no regi~ 
tro. 

Destarte, necessária é a orientação normativa, a 
través de Provimento, inclusive para dete~inar ·provI 
~encias a fim de que possam os reg!stros publicos, sem 
onus para as partes ', dispor nos proprios cartórios, de 
meios para a confrontação imediata das firmas dos ser 
ventuários, ou substitutos eventuais, e dos Drs.JuIzes 
de Direito da respectiva comarca. 

Ademais, obje~ivando a diVlllgação, ~ssim como a 
s~a eventual adoça0, to~a-se indispeneavel a comuniCA 
çao, por oficio, aos Egregios TribunRis dos demais 
Estados-membros do Distrituo Federal, til dos Territb 
rios 

Para esse fim, determino expeça-se o Provimento , c~ 
ja minuta vai anexa. 

S60 Paulo, 05 de março de 1980. 
(a) , DES. ADRIANO MARREY - CORREGEDOR GERAL DA JUS
" 

TIÇA • (08 e 11/03/80). 

PROCESSO CG. NQ 31.723/69 - CAPI TAL - I NT;. ASSOC I AÇ~O 
DOS OrICIAIS DE JUSTIÇA
Pel o Exmo. Sr. Desembargador Corr egedor Geral da Jue tiça , 
foi pr oferido o des pacho abai xo transcrito : 

"1 • O departamento de Contabil idad e da Secre t ari a do 
Tri bunal de Justiça ( DEC O) , em fac e dos termos do Provi· 
mento n. 5~79, e da resposta d~da pelo Juiz Auxi li ar da 
Cor~egedorl. a Geral . da Juetiça , ~ consul t a de. fls. 246, soE. 
licl.tou o escl arecl.mento da duvida que eegue: 

:' No .. caso dos O fi~ias de J~stiça da s Varas Di stritais, 
a dl.staneia p er~or r l. d a ~ p o d era s e~ contada a pa:ti r_ do 
ma r co zero da cl. dad e (Pr aç a da Se) ou da locall.zaç ao da 
Var a Di s t r~t al a qu e penter cer o Ofici al de Justiç a?". 

A ques ta~ ~ ec e s sita, :ealmen te, ser cl arificada. 
Ao cont r arl.0A dos provlmentos p r 9cedente~ que eet a bel~ 

ciam uma impor tanci ~ determinada por dilig.encia, indepe!!.
dent em ente das dis t ancias efetivam ente percorridas,o ProE. 
vi mento n. 5/79 acolheu, quanto ao~ Oficiai·s de Justiça 
E~s Varas Dis tri t ais, o mesmo cri t erio adot ado em rela • 
~~~n~~ s,,~ !: ! :~ ~!~ ~!~~u~t::~_~~..:~ V~.:~~rais: a) c1n • 
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