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1. Em obediência ao disposto no art. 

17, do Regimento das Correições, com as modificações 

subseqlientes, inspecionei, e!~l com:tJanhia dos Drs. Maér. 

cio Frankel de Abreu Sampaio e EdGard Apparecido de 

Souza, M.D.Ju{zes Auxiliares d@ Corregodoria Geral, 

os cartórios, délegacias, codcias e outrns dependên

cias sujeitas a correição, dBS Comarcas de Caraguat~ 

tuba, são Sebastião e Ubatuba. Funcionou como escri

vão o Sr. Ézio Donati, desta Corregodoria Geral. 

2. Os trabalhos correcionais tiveram 1 

nicio na Comarca de Caraguatatuba, no dia 9 de maio 

do corrente ano, às treze (13) horas,em audiência, à 

qual compareceram as autoridndes e funcionários con

vocados. De ac~rdb com a faculdade expreosa no art. 

10, do Decreto-lei nº 16.484, de 1946, foi dispensa

da a audiência de abert1Jra e encerramento de correi

ção nas Comarcas de são Sebastião e Ubatuba. Dispeg 

sada foi, tar:lbém, a audiência de encerramento na Co

marca de Caraguatatuba. 

3. O Forum desta última comarca acha-

se razoàvelmente instalado. A Delegacia de Poltcia, 

'contudo, situada em lugar distante, apres~ntava pre
o .. 
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precárias instalações; e, na realidade, nao existe 
,

oadeia publioa, mas ~ quarto para o recolhimento de 

O Cartorio do Re

presos, sem condições higiênicas p, sem a menor segu

rança. A propósito, a Corregedoria Geral solicitou 
. , 

proVidências do Poder Executivo. 


gistro Civil das Pessoas Naturais e AnexOs da sede ~ 


presentava, igualmente, instalações insatisfatórias, 


funcionando no mesmo recinto o 2º Ofício de !Totas,sem 

adequada separação. No Cartório do Registro CivH 

das Pessoas Naturais de rôrto Nôvo foram encontradas 
,

inumeras irregularidades. Posteriormente, o serven

tuário pediu exoneração. 

O magistrado, Dr. Ad~rito Poreira da Silv~ 

mantinha, com segurança, a reguI8rJ.d;:itlo dos serviços 

forenses, dentro das limitações materiais existentes, 

4. Em !3j:Lo. S.S'l'p_a_s.t)':3.p', o ve lho ed!ficio 

do Forum cedeu lugar ao r.lOder>:lO, que, todavia, apre-
I •sentava má conservação, sem os cuidados necessarlOS 

e possíveis. Havia pouca ordem material nos cartó

rios c as dependências do pr~dio exigiam melhores a

tenções. A Cadeia Pública ~StüV8 superlotada,em vi~ 

tude da deficiência das cadeias de Ubatuba e Caragu~ 

tatuba. Os servtços forenses exig:L<:l!'n reestruturaçãC'l 

e orientação segura. A propósito, fiz reco~endaQõcs 

ao maGistrado. 

A situação do Oartório do lº Oficio, que, 

entre os anexos, tem o do Registro de Imóveis, exi!. 
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exigiu a abertura de processo, no qual foi imposta 	ao 
,..

serventuário, Severino Ferraz Costa, a pena de tres 
..., A 

meses de suspensa o , nos termos dos arts. 25 e 34, VI, 

do Regimento das Correiçees. 
,... ...,

Com exceçao de Paranabi, cujo cartório nao 

se achava instalado, visitei todos os distritos da co 

marca. 

c 

A serventia ,do Registro Civil de Paranabi a

chava-se vaga, porque seu ex-titular estava responden 

do a processo administrativo e a processo-crime, por 
! '

~, 	 abandono de cargo. Os livros do cartório, por isso, 
,

vinham sendo guardados, cautelost:l1nente, no Cartorio 

do Registro Civil e Anexos de Ilhabela, pela serven

tuária, Aurora de Moura, que, em caráter de substitui 
..., 

çao, responde cumulativamen'~e por ambas as serventias. 

Em Ilhabela, o serviço cartor::;rio foi encon

trado em perfeita ordem. 

Os Distritos de Cambaquara e maresias, dis

tantes da sede e de dificil e perigoso acesso, apre

sentavam os seus serviços de ~aneira relativanente se 

tisfatória. A serventuária interina do Cartório de 

Carnbaquara, Haria Pinto de Azevedo, e o serventuário 
, ,.

interino de Maresias, Nestor Cirilo Cesar,vem demons

trando dedicação e vontade de acertar. 

5. Em [~atu~, o edif{cio do Forum, mo

derno e muito bem conservado, apresentava,entanto, d! 

feitos de construção que deverão ser sanados. 
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A Cadeia Pública achava-se péssimamente in.ê. 

talada, sem as mínimas condições de higiene e segu

rança. 

o serviço cartor8rio ressentia-se da alguns 

defeitos. 

'"Os prazos judiciais, geralmente r nao vinham 

sendo observados, como de desejar, máxime considerap' 

do que se cuida de comarca de serviço forense relati 

vanente reduzido. Outrossim, foram notados alguns 

defeitos na forma de escrituração dos livros ofic~s. 

Posteriormente, entanto, o rTI1.Juiz Substitu 

to da 32ª Circunscrição Judicinria, Dr. Josó Eduar

do Pinto de Sam~aio, comunicou que as determinações 

baixmas pela C~rregedoria Geral vinham sc::r:rJo cLmrnri 

das a contento. Demonstraram os serventua
/ 

os 11 8'::lOr 

me boa vontade, visando a regularização dos serviços 

6. E para a boa ordem do serviço nas 

Comarcas de .C_a.:r:aA1l;.a~t.?t~u.b.~, .s~ã_Q. §.e.b.a_s.i?i.~.Q. e ............. .... _.,Ubatuba 
-

resolvi baixar as seguintes instruções: 

a) Nos livros d~ notas e de registro e nos 
-,.." .,.

autos nao sao admlSSlvelS espaços em branco, nem ra

" suras. As 8mendas, entrelinhas ou o'J.tras circunstan 

eias, que puderem ocasionar dúvidas, s0rão ressalva

das no fim de cada assento ou têrmo e antes da sub~ 
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subscrição e das assinaturas, ou, ainds, em seguida, 

mas antes de outro assento, sendo a ressalva nova;uen, 

te assinada por todos (Código de Processo C~vil,Drt. 

15; Decreto federol nº 4.857, de 1939, arts,45 e 49). 

b) É defeso lançar nos autos cotas marginais 

ou interlineares a tinta ou a lápis; as cotas margi

nais nos livros s6 podem ser as admitidas por lei, e 

sempre'escritas com tinta indelével. 

c) As anotações de !l sem efeito" devem ser 

autenticadas com a assinotura de quem as f~z. 

d) Devem ser colhidas impressões dQctilosc~q 

picas, "ad cautelam ll 
, dos pessoas que assinam mal,de 

modo ileg{vel, e dos que não saibam ler ou escrever 

(Prov. nQ 44/53, da Corregedoria Geral). 

e) Sempre deve ser anotada a qualificação 

completa dos que assinam a rôgo dos analfabetos. 

f) Quando forem duas ou mais as impressões 

digitais, serão indicados os nomes das pessoas a que 

se referem. 

g) Os livros e papéis findos ou em andamen

to hão de ser bem conservados, encadernados, cleas!

ficGdos e cataloGados e a reencadernação há de ser 

feita no próprio cartório, de onde os livros não de

vem sair (Regimento das Correições, art. 11, nºs 11 

e IIIi Decreto nº 4.857, de 1939, arts. 26 e 27). 

h) Todos os dias, ao terminar o serviço, o 

oficial guardara,
, 

debaixo de ch:we, CPl lugar seguro, 
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'S livros, ben co~o os docwnent08 8presentados (De
l. • # 

ereto nº 4.857, de 1939, art. 28). 

i! Os têrrr:os de conclus8o deverão conter o 

nome do lVIM. Juiz c os de vista O nome do Dr. Pro1TIotOl.~ 

de Justiça ou do advogado. 

j) É vedada <.) entrega de autos "em confian
,'" (ça". Pnra a ano-liaçao das s~ndas e entradas de autos, 

existem os livros de Carga e descarga, que precisam 

ser êscriturados regulDrmente. O livra de carga de 

autos para adVOGados e peritos e o de carga para os 

oficüüs de justJ.çl:l deverao ser apresentados ao MM. 

Juiz de Direito dEl C0li18rCa, mensalmente, a filll de.s~ 

rem determinadas as providêncins adequadEls p~ra a c.º

branç<:: daqueles au'~os ou mandados que estiverem fora 

d, .-artório além do prazo. Recomendu-se, também, a 

estrita observância do Provimento n2 LXVI, d~ 1963, 
,

do Sgregio Conselho Superior da MDgistr3tura. 

k) Os livros de registro não podem ser escrA 

turados senDO por escreventes habilitados ou pelo ~El.:r: 

ventuário (Provimento nQ 1/49, da Corregedoria Ge

ral). 

1) Os oficios recebidos, que não se refiram 

a feitos em andamento, dever80 ser c-lrquivc,dos em cl~ 

sifioodoree. pela .rdem cronológico do recebimento,~ 

notando-se nos expedientes os providências tOffi8das.

Não serãn misturados com cópios dos oficios expedi

dos, pois estas serão arquivedas em ordem numérica e 
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cronológica, noutro posta, cumprindo ser mencionado 

em cada oficiO, se fôr o caso, o n~~ero do processo 

a que se referir. Por isso, os oficios expedidos 

deverão ser feitos com duas cópias: a segunda jun

tar-se~' aos Dutos, se se tratar de feitos em anda

mento no cDrtó~io. 

m) Deve ser afixada, em cartório, em lugar 

vis1vel e franqueado ao públiCO, a tabela atual de 

custas e emolu~entos, anexa ~ Lei nQ 9.531, de 6 de 

outubro de 1966. 

n) Sob peno de desobedi;ncia e multa, os 

serventuários e oficiois de justiç8 cotarão 8S custas 

e emol~~entos a que tiverem direito, inclusive as 

pertencentes ao Estado, umargem das certidões,tra~ 

lados, cartos de sentença, formais, precatórias e 

quaisquer peças que fornecerem 8S pertes ou intere~ 

sodas, como tamb6m nos livros. 

o) O livro de registro diQrio da receita e 

I j 	 despesa de cada cartório deve ser escriturado e mag 
r ,~ 	 tido em dia, 8pu~alld.o-se o rendo l~quida otraves de 

balanços mensais. 

~

a) No livro de registro de feitos sarao re 

gistrados os processos de habilitação matrimonial, 

os editais de proclamas enviados por outros cart..Q. 

rios poro serem publicac1os, os mandados de retifie!!. 

Ç30, as petições de tro de n8scimento fora de 
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~;ifr~ro civil. 


b) Oe {n~icnn dOe livroc ao ~e~ictro civil 


pelo .>1.0

".'.c f• t~.C) .•. , .. ; ,··· .. "'··1(·0· o ('., 0'·1·; ·"0'" 'J"lO '10-''''' (1.0 .'>,., "C;. .J.~.,_,,\d.,::.é, .. ·~'''''u." JO~" 1 ' .. ,~ J.c. .. ~_-

::) ""' '" ",..'r..O Cf; O.,.LI.oO, 

do 

(l ·)·('·j . ·' ..··0' ·f,·i """'1"'·'" notro OH .'0- ". ;, •••1 ...... (. ••• ~ _\#v, v ~1ob D.S 

,,' . '.. ,
çr-\(~on cu f:Ol~ 00),",; C1:'J.o ; Ir, Cf.flO oO·l.':;:'.';-.1:'io, :~'-'.l'f. 00.11\1

Cl~;i o 
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casamento e de nascimento; o c8sa~onto se1'~ anota

do no 1'egtstro de noscimento de ambos os nubentes; 

ainda no registro de nasctmonto devem ssr anotados 

a emancipação, a interdição e a oUlJênciD, a Jlludan

ça de nome da mulher, Cf.1 virtude de caSElmento, e o 

restabelecimcnto do sociedode conjugal. O oficial, 

ao expedtr !"l commlicoçõo, o (l.uol d0ve s0r feita lTI~ 
r ,

diante protocvlo ou registro postal, 3~ot8ra,u mar

gem do têrmo, essa circunst3ncio, indicando o núm~~L 
J 1'0 do protocolo ou do r~gtstro postal; o of1ei a 1 
'

~ - " que a receber, opoz Q onotaç80, arquivo-Ia-o em 

seu cartório. 

d) Ho tocante 80S editais de proolamas e:f 

pGdidos por outro cartório, fica esclarecido que, 

findo o prazo, o oficial que publicou o edital re

meter~ ao outro, em cujo cort6rio devcr6 reoliz3r

se o casamento, certidão de mlrso dos editais, sem 
~ 

oposiçoo de impedinentos, b'::lTa como de que nno tem 

êle nada a declarar de oficio. H20 lhe compete ex 

pedir certid~o de hobilit8ç~0. A exped1ç50 desta 

compete ao oficial do cDrtório por onde corre o prp. 

cesso de hobilitaçoo. 

e) Deferido o pedido de retificação de r~ 

gistro civil, feito na conformidade da Lei nº3.764, 

de 1960 ( rito Su.~Clr{ssiJ;lO), o of:lciQl averbará a 

retificaçGo à mr,rgem <10 l"Ggistro, l!lencionondo o n~ 

mero do protocolo, 8 dota da deoi8~o 8 seu tr~noi-
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circunscrições que se compreender,em n8 comarca ou 

na zona pertencente ao respectivo oficio. 

c) Se existir uma só via do tÚulo de na

tureza particular, o apresentante devorá exibLc com 

esso via, que orquiv~dG, certid50 do regiR

d ) Nc:o posslvol omitir 118S transcriçoea 

tro de títulos e documentos (art. 212 do Decreto n. 

4.857). 
~, ( ~ 

e 

a indic8çno da transcriçJo anterior. 

o) O oficial do resistro n50 pode regio

tror escrituras de compro e VC:ClclO de propriedades i 
,

mobiliarias, ou ascrituras do ;'TOlnessa de compro e 

vendI) ou de ce o de direitos de ;.ro~esaa de com

pro e vendo s~bre propriedades i~obili~~i~s, ou 0

, ~ 

tos eqlüvolcmtes, com a C1811OLÜ8 de qu'Í tcçao de 

preço, sem que existo provo de recolhim(mto do im

posto sôbre lucro imobiliério. 

f) As averbaçõos relncion8dos com os re

gistros no livro 8 devem 88r regularmente in.c1icQ

doo no protocolo, onde dc~vc ser feita remissão cOE! 

pleto, q,\l8 contenha o n{u~l(;l'O dt, inscriçn o 1 da pógl 

na e do livro corrospOml('lüe. 

g) Ao cesa5es de direitos heredit~rioB e 

o direito ~ sucess50 aberta n~o podem scr submcti

dos à transcrtçno. O seu rOGü'Jtro fere os princl

pios dn contil1uidncle o cspecia ~Drts. 214, 

244 e 247, inciso 5º, do Decreto nº 4. 7). 

h) Os r0gistros de ii1Cor:')or~çõe;3 de con
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condom{nio em prédio de apartiJ'l1entos deverão ser 
Â' _ ,

feitos com obediencia 3S disposiçoes legais, o cal 

culo das áreas das unidades e das órens comuns de

vero 90nstar e nao poderão ser incompletas oscer

tidões negativas fiscais (Decreto nº 55.815, de 

de março de 1965). 

i) Nos processos de loteamento, o memori~ 

descritivo deveró contor tOQOS os requisitos p~e

vistos no art. lº do Decreto-lei nº 58, de 1937. 

v - ,To1:?,.e1.ioIlCl.t.9. [:'te. fiº-to_s.• 

a) No fichério p8ra reconhecimento de fi.r.. 

mas n80 poderó ser omitido a qualificaçõo completa 

do apresentante. 

b) Nas notes, inclusive procurações, dev~ 

r8 constar a quolificaçno completo das testemunh8s 

e dos que assinam o rôf,o dos portes. 

c) Nos atos translativos de propriedade 1 
, -, ,

moveI nso poder/] ser omitido o nUl:l0ro do transcri

ção anterior 8 nem devGr~o faltar os demais requi

sitos mencionados no art. 247 do Decreto n2 4.857, 

de 1939. 

d) As procurações exibidos no ato deverõo 

ser registrados no livro próprio, consignando-sena 

escritura esso circunstância, co~ expressa referên 

cio à fôlho do livro do registro. Tratando-se de 

procuraçõo por instrumento público, podera ser, em 

seguida, devolvido ~ porte. O instrumento 1').::::rtl..~ 

cular, por~m, dever6 ficor sempre arquivado no CDX 
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cartório (despacho no proc~sso CG-4.547/48). 

VI - ~Jl-º.rjJ.fi1J.Í.q ..i.1.!,d.tci.6x.:lª. 

a) Os prazos dos arts. 22 e 23 dn CÓdi[l"odo 

Processo Civil G 799 do Código dO,Proce:J80 Pena::" d8 
~ 

verao ser riGoroeamente cumpridos. 

b) No liv~n de regiAtTo de sentença f0i e~ 

contrada, na Comarca de Ubatu~a, o maior balburéiia 
(

posslvel, que doravante tem (10 c".:r evitada. Os re 

gistros ser~o feitos imGdiat~mcJ~e após a bnix3 dos 

autos (nos q~lais se anotar8, nom fidelidoo.o, a d8.

ta de seu rece~)Ímento), do forma a ser Ob8CI8,~icl.8. a 

ordem cronológica das sentenças no livro. ~6 ~~:3 

o escrivão 

"wais antiga; mas findo o ret:-.i.et:r,], (jf;i.e 

do dia em que fêr ultimado, a~c'1~.~1 qUI} êsse dia 

coincida com a d2ta da sente~ça. 

c) O livro rol dos culpados deverá ser es

criturad!"" regularmente, loe? após a b:1i:m dos [n.tos 

com a sentença condenatória! Se hou7er r~curso e 

f8r provido, dar-so-~ baixa. 

d) No registro de s~l~ ponitenci~r~ü dave

- A 't: .'rao ser lançadas t(Ylas as muI t,~c e tAxes })(,:~::. "('~',:n:1 

rias, impostas nas sent3nço.s criminaiD, mesmo que 

não tenham sido pagas, reservando-se colunn p8:ra a

notar os resga~es que venham a ser feitoo,globAl ou 

parceladamente. 
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e) Nio sao per~itidas c6pias a carbon0, n08 

livros de protocolo de a,!diência, assim como noo tl';"l 

lados anexados a08 autos~ 

f) No rrotoco1o de audiências e nos regi~. 

tros de sente~ças s8rf 'l10neionado com destaque o 

mero do feito ~ 

g) Á marg3m dos tôrmos do compromisso detu 

tores e curadores, deverão ser anotadés 00 dados ro 
I'lat1vos BO processo respectivo, especial~entc o nl'r.18 

1'0 do feito, como já foi determinado em correi~õos 

teriores. 

h) Na cC'-pa dos autos deverá se!npl'e ser 18.n 

çada a anotação do número de recistro do feito. 

1) Os livros de cscrivo.uia deverão també'D 

ter {ndiceo obedecendo-se aos modelos rcco!nendadoü P'l 

la Corregedoria Geral. 

j) O livro de registro de comunicações ao 

Departamento de Investigações sara 
, 

apresentado meu 

salmente ao MM. Juiz para o visto. 

k) É irr8gulnr a rC!Dossa d<; autos 00 c,valia 

, ' dor judicial quo, apl:Jnas, rocooe1'o. o :uandado. 

1) No que conC8rn8 à. expedição dos ~1Undados 

de pris;o, fica doterminada a ostrita obedi~ncia ao 

Provimento n 9 4/60, da Corregedoria Geral. 

m) Nos têrmos de fiança deverão ser apostos 

o inutilizados os 8Ellos pcnitenQiários corrospondep; 

tes [l 10% do valor da fiança prestnda. No ontD.nto 1 
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como é curial.• o valor em que oon8i st'1r a f').&~~a 

será recolhido à repartição arrecaeladox-B fedex-8J 'lU 

estadual, ou entregue ao de,ositáriA público, j'Lt:1,

tando-se a08 autos o respectivo ~onhecimento ele de

pósito. Se ênte não puder ser feito de pronto, o 

valor será entregue ao esorivão, ou pessoa abonada, 

a critério da autoridade, e, dentro de três,dias, 

dar-se-á ao valor o destino assinalaelo no art. 331 

do Código de Proce~so Penal, o que tudo constará 

do têrmo de fiança. Assim, no têrlYlo não serão cola 
~. 

das estampilhas correspondentes a êsse valor, P01

que, se a fiança fôr declarada seJ';l ofeito, cu pa['l·~ 

sar em jUlgado a sentença que houver absolvido o 

réu ou declarada extinta a ação penal, 0 Vulor que 

a constituir será resti~u{do, salvo o dispo~to no 

parágrafO único do art. 336 elo citado Códigd. 

7. Os trabalhos oorrecionais nas trts 

comarcas terminaram no dia 13 de mQio. 

8. Êste Provimento deverá ser tran~ 

crito no livro das correições da Corresedoria Per

manente das comarcas a que,se refere, Dfixando- se 

cópia no Forum de cada uma. Os serventuários dos 
, • N , 

outros cartor~os transcr~ver8o, nos livros proprio~ . ! 
. 

a parte de seu interêsae. O cumprime~to destas de

terminações será fisealizado pelos 11M.Ju{zes de Dl 
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Direito corregedores permDnentes. 

Registre-se, publique-se e cumprn··se. 

850 Paulo, 28 de novembro de 19~6. 

Alceu Cordeiro Fernandes, 


Corregedor Geral da Justiça • 


.... . 
---~. 




