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Uma vez preenchidos esses requisitos e atendidas as demais 
exigências pertinentes à espécie, inexistirá óbice à implantação do 
sistema, que se consubstanciará, inegavelmente, em mais um impor
tante passo em favor da melhoria dos serviços notariais. 

Para esse fim, - revogadas as autorizações anteriormente expe
didas pelos Doutores Juízes Corregedores Permanentes, - determino 
que se expeça Provimento regulamentando a matéria, cuja minuta 
vai anexa. 

São Paulo, 22 de setembro de 1980. 
Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(24. 25 e 26-9-80). 

PROVIMENTO N'1 27/80 

Dispõe sobre a adoção e regulamentação do uso de 
livros {(folhas soltas" para. escrituras e proc~. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 

Considerando o que foi decidido no Processo c.a. nQ 49.849/78, 

Resolve: 

Art. I'! - Os livros dos Cartórios de Notas, discriminados no 
artigo 914, incisos I, lI, e m, da Consolidação de Normas da Correge
doria Geral da Justiça, poderão, salvante para testamentos, ser escri
turados mecanicamente, em folhas soltas. 

§ 1Q 
- Além da observância dos artigos 743 e 761, da Consoli

dação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, os instrumentos 
escriturados mecanicamente terão caracteres claros, de fácil leitura, 
em ordem cronológica, sem espaços em branco, lacunas ou abreviatu
ras, devendo repetir-se por extenso os elementos básicos expressos em 
algarismos, especialmente os referentes à data da própria escritura, 
à importância do preço, ao valor e número de prestações a que se 
refira, à taxa de juros e aos demais que pareçam indispensáveis. 

§ 29 - A escrituração mecânica far-se-á exclusivamente com fita 
de cor preta indelével, proibido o emprego de máquinas equipadas com 
fitas corretivas de polietileno. 

§ 39 - As emendas, rasuras, bon'ões, riscaduras e entrelinhas 
deverão ser expressamente ressalvadas no fim do texto e antes 
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da subscrição da escritura, com referência especial ao seu teor e 
localização. 

Art. 29 - Cada um dos livros de folhas soltas conterá os termos 
usuais, de abertura e encerramento, na primeira e na última folhas. 

§ 1'1 - No termo de abertura constarão o número e a data do 
ofício da Corregedoria Permanente, em que comunicada ao Tabelião 
a autorização para a utilização dos livros. 

§ 2" - Integrará cada livro, a final, um índice alfabético, por 
ordem de outorgantes e outorgados. 

§ 39 - Ao dar inicio ao livro destinado a testamentos, e sempre 
que inicie outro, o Tabelião fará comunicação à Corregedoria Perma
nente, para anotação, indicando o respectivo número, a data do inicio 
e o nome do outorgante da última escritura de testamento do livro 
encerrado. 

Art. 39 Os livros de folhas soltas, destinados à escrituração 
mecânica, serão de 200 (duzentas) folhas, e não mais, nem menos, 
cada qual, todas de papel pergaminho (acetinado), de cor branca e 
peso nunca inferior a 0,075 (setenta e cinco gramas) por metro 
quadrado. 

§ 19 - As folhas soltas terão 0,22 m de largura e 0,33 m de 
altura, previamente numeradas tipograficamente, e serão rubricadas a 
mão pelo Tabelião, além de chanceladas pelo Juiz Corregedor Per
manente. 

§ 2" - Cada folha, com impressão no verso e no anverso, obede
cerá às seguintes especificações: 

Quadro interno 0,14 de largura e 0,27 de altura 
Margem lateral esquerda 0,04 m 

. Margem lateral direita 0,04 m 
Margem superior 0,04 m 
Margem inferior 0,02 m 

Na margem lateral direita do anverso e na esquerda do verso, 
cada folha terá quatro linhas verticais paralelas, facultativamente 
pontilhadas. A margem superior do anverso conterá, impressas, as 
armas da República, as designações do Estado de São Paulo, do Muni
cípio, do Tabelionato, do "R.G." e do "CIC" do Tabelião, a espécie e o 
número do livro, bem como o número da folha. 

Art. 49 - O Tabelião, o Escrevente, os comparecentes, os inter
venientes e as testemunhas assinarão todas as folhas utilizadas. 
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§ 19 - A copIa, tomada em carbono novo e indelével, ou por 
meio reprográfico, deverá ser também assinada de próprio punho, por 
todos os referidos no "caput" deste artigo. 

§ 29 - A cópia, com as mesmas características do instrumento 
original, deverá reproduzir o inteiro teor do ato, inclusive nos núme
ros das folhas e do livro; conterá a menção "traslado" e será auten
ticada pelo Oficial em todas as folhas, inutilizando os espaços em 
branco. 

§ 3n 
- Fica proibida a expedição de outros traslados ou certidões 

por meio reprográfico. 

Art. 5~ - As escrituras serão numeradas sem qualquer interrup
ção, em cada livro. 

Parágrafo único - Quando a numeração das folhas de cada livro, 
no seu final, indicar a impossibilidade de concluir-se algum ato que 
nelas se inicie, o Tabelião deixará de utilizá-Ias, e as cancelará com 
a declaração "EM BRANCO", assinando em seguida e vitando que o 
ato iniciado tenha prosseguimento em outro livro. 

Art. 69 - Os livros de folhas soltas, logo que concluídos, serão 
imediatamente encadernados, facultando-se a adoção de cores diferen
tes. nas encadernações, uma para cada espécie de escrituras. 

§ 1'! - As folhas dos livros de folhas soltas ainda não encader
nados deverão conter perfurações, na margem esquerda, a fim de que 
possam ficar permanentemente guardadas em colecionadores, dos quais 
poderão ser retiradas apenas para serem datilografadas. 

§ 2~ As folhas utilizadas deverão ser guardadas em pasta pró
pria, correspondente ao livro a que pertençam, até a encadernação. 

Art. 7° - A autorização para o uso de livros de folhas soltas 
será dada pelos Juízes Corregedores Permanentes dos Tabelionatos, 
os quais farão, em seguida, comunicação à Corregedoria Geral da 
Justiça. 

§ 1" - O pedido do Tabelião será dirigido ao Juiz Corregedor 
Permanente, que se manifestará, expressamente, sobre a conveniência 
da medida, a organização e o movimento do oficio, o zêlo do titular e 
dos escreventes, e todas as demais condições, pessoais e materiais, que 
capacitem avaliar-se se o pretendente pode utilizar o sistema. O expe
diente deverá vir acompanhado do modelo a ser adotado. 

§ 2~ - Em regra, a autorização será negada aos serventuários 
dos distritos que tenham anexo de tabelionato, a menos comprovem 
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devidamente dispor de movimento idêntico ao dos tabelionatos da sede 
da comarca e preencham os requisitos do parágrafo anterior. 

§ 3'1 - A qualquer tempo, o Juiz Corregedor Permanente, ou o 
Corregedor Geral da Justiça, "ex-offício", poderão suspender, ou revo
gar a autorização concedida. 

§ 4Q - As autorizações concedidas anteriormente a este Provi
mento ficam expressamente revogadas, sem prejuízo de sua repristi
nação. 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 

São Paulo, 22 de setembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 
(24. 25 e 26-9-80). 
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(nome do Ta.bellA.o) 

R.G.: .•......•.•••••• 

CIC: ............... . 
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(O anterior. 

r Permanente, ou o 
suspender, ou revo

oonte a este Provi
:Izo de sua repristi. 

or Geral da Justiça 

Folha..... . 

LIVRO N9 .••••••• 

(nome do Tabelião) ESTADO DE S. PAULO 
PODER JUDICIARIO 

R.G.: ....•..••••••••••. 
Comarca. de ........... . 
 [I (espécie do livro) ij

ele: .................. . Municlplo de ..•......•. 


TABELIAO 

(nome do tabelião) 


Rua•.•....••.••••.••• 
(nome do municipio) 
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PROVIMEN'110 n. 27/80 

Dispõe sobre a adoção e regulamentação de uso 
de LIVROS f1FOLlL'1S SOLTl1 S" para escri turas 6 

procuraçoes . 

alO PAULO, 9 DE OUTUBRO DE 1980 DIARIO OFICIAL DO ESTADO 

15.239 - Prec. 280.934 Oompanhia Central de Sesuros x~ 
tonio Mota da Silva "Junte-.e.S.Paulo,6.10.80 {a) Nereu 
C••ar de Moraea." 
15.245 - Proc. 285.922 Instituto de Previdencia do Eat~ 
do d. S.Paulo x Maria Dulue Ilhel Noronha e Outra " Â.
Proo••ae-ae.S.Paulo,6.10.80 (a) lrancisco Thomaz de C~ 
Talho 'ilh~~V1ce-Preaidente do Tribunal de Justiç•• "ad~ 
ICHIE SCHWAKTSHAB. 
15.274 - Proc. 5.698-1 Wilson Barduco e Outra "J.Conclu 
.oa.S.Pau10.6.10.80 (a) Gentil do Carmo Pinto,3Q Vice = 
-Pr.aidente do Tribunal de Justiça,em exerc!clo." adv. 
BENEDITO ANTONIO DIAS DÂ SILVÂ. 

Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

nBOBl 

Nti0vt';5r POB na WJ)O .Q2!1 mcoBBEclo !Q
L2ai~ ~ LMWsr.-

PBOvnmtfTO J!!. ~ 
Eaenta: R1G.h ~ A .ww .. nmali::. 

"pt'9Ã9 ~ liIR. 4a lJ.uu ".tQllw. 
.GllY." an laçritun' .. ~ 
.wa. 

o JmSEI1B.lBGÃJ)OB .&.DliI.UfO MAmmY, COHBEGEDOB 
GDAL Dl JUS'fIÇ.&. DO BS'UDO DE 810 P.l.ULO, no u,o de suas 

atribuições legai. e 


'COHSlDERANDO o que toi decidido no Proce.. 

80 C.G. nl 49.849/78, ' 


!!!2~!!: 

.&.rt. ~2 - Os livros dos Cartórios de N~ 


tas discriminados no artigo 914, incisos I. 11 e ; 111, 
da 6onsolidação de Boraas da Corregedoria Geral da JUA 
tiça, poderio salvante para testamentos, ser escritura
d08 ••canicamente, ea tolhas soltas. 

I 11 - Uém d& obaervância dos artigos 743 
a 761, da Conaolidação de Normas da Corregedoria Geral 

d! Justiça, 08 u.:rumento, , scrituradoa ••canica.ente t .1 

rt0 caracteres claros, de tacil leitura , e. ordea cron~ 

logiea , se. espaços ea branco, lacunas ou abr!viaturaa,

devendo repetir-se por ext.nso os elementoa báaico. .~ 

pressoa e••alraris.os, espe~ial.entt os. reterentes a 

data da pfOpr a escrituraa a i.portancia do pr,ço, ao 

yalor e nuaero de prestaçoes a que se retira, a taxa de 

~uros e aos deaa1s que pareçaa 1ndispensáv.i~. 


§ 21 - .&. escrituração .ecância tar-ee-á .. 
clusivaaente.com tita de cor preta indelével, proibidoo 
..prego de aaquina, equipadas co. titas cor~tlvaa de 
polietUeno.· . - 

§ ,~ - .&.& e.endas, rasuras, borrões, ris

caduras e ent~liDhas deverio ser expre8s~.nte reasal 

vadaa no tia ~o texto e antea da subscriçao da esc!it~ 

ra, oom retereneia espeeiallO seu teor e localizaçao. 

. I.zot. 2R - 'Cada ua dos livros de tolhas sql 

t as conterá os termos usuaia, de abertura e encerramen

to, na primeira. na últi.a tolha. 


S IR - Bo termo"d. abertura constarão o 

Ilúa.ro • a data do oticio da Corregedoria Peraanente,em

q!!. comunicada ao 'rabelião a autorização para a utiliZA 

çao dos livros. 

.' • § , 21 - Integrará cada livro, a tinal, um 

1ndice altabetieo, por ordem de outorgantes e outorga 
dos . 


, .a.;t. 3R - Os livros de tolhas &olta~ , de~ 

tinados a ~scrituração mecância, serão de 2OO(duzentas) 

tolhaa, e não mais, nem .anos, cada Qual, todas de PA 

pel pergaminhO (aqetinado), de cor brane~ e peso nunca 

lnte~ior a 0,075 taetenta e einco gramas) por metro qUA

drado . 


§ 11 - As tolhas soltas terão 0,22 m. de 

largura e O," m. de !ltura, previameut! numeradas tl 

po~raticamente, e serao rubiricadas a lIao pelo Tabelie~ 

al~m de chanceladas pelo Juiz Corregedor Permanente. 


§ 21 - O,d, tolha, com impressão ng verso 
e no anverso , obedecera a8 s eguint es especiticaçoes: 


Quadro interno - 0,14 de largura e 0,27 

, de altura 


Margem l ateral e8 que~a - 0,04 a 

Margem l ateral direita - 0, 04 m 

Margem super~or - O, O~ m 


§ 48 - As autorisações concedidas antaio~ 
mente a es~. Provimento ticaa 'e~ressamente revogadas, 
sea preju!zo de sua repristinação.

Fublique-se. Registre-se. e O~p~-se. 
Slp Paul0t-Êª de setembro de 1980 " 
(a) DU. AUlU.UfO l'WmBI - OOIllGBDOB GDAL Dl JUS'fl 

(I.&.. 
(8, 9 e 10/10/80). 

DEGE 1 
COMUNICADO 

PROC.CG.NR 56.522/80 - DIADEftA - INT.: ANTENOR FAGUN 
DES DE r.E3~UITA. 

Fica o interessado supra convidado a comparecer na 
Corregedoria Geral da Justiça - 228 andar - sala 2220 , 
para tomar ciência das informações prestadas pelo Jui z 
de Direito Substituto da Comarca de Iguape. 

PROC.CG.~8 56.610/80 - CAPITAL - ADV.: DB. mIO FERE,! 

RA BICUDO - INTS.: DALMO DE ABREU D.u.LABI e JOS~ CAI 

LOS DIAS. 

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Just1 

ça, toi proterido o despacho ab~ixo transcrito: 

"1. O despacho que segue, foi proterido em petição 

protocolada na Corregedoria Geral da Justiça, em 3 do 

corrente , mês, autuada e registrada no dia 6 e vinda 

à conclusão na data de ontem. 

2. Os Drs. Dalmo de Abreu Dallari e José CarlosDüB 

requereram ao Dr. Juiz de Direito Corregedor da Pol! 

cia Judiciária a instauração de sindicância para que 

fo ssem apuradas "as circunstâncias da prisão a que f2 

ram submetidos, no dia 19 de abril último, em dependê~ 

cias do Dep~rtamento Estadual de Ordem politica e 82 

cial, da Secretaria da Segurança PUblica, onde perman~ 

ceram durante várias horas, sob as ordens do Delegado 

Edsel Magnotti, que os manteve em custódia e incomun1 

cáveis" (fls. 2). 

Depois de ouvir os autores da representaçio, o Dr. 

Juiz de Direito Corr~gedor da Policia Judiciária , lo~ 

vando-se em informações prestadas pelo Dr. Delegado G~ 

ral do DEOPS, entendeu que não lhe cabia, no caso, a 

realização de qualquer atividade correicional umA vez 

que a matér~a estari a afeta à Justiça Militar, para on 

de determinou a reme~sa da sindicância. 

Para justificar esta conclusão, a autoridade judi

ciária apoiou-se na afirmação policial de que aqueles 

que determinaram a prisão tillham agido "à sombra da Lei 

de Segurança Nacional, nos termos do conv:'ncio celebr~ 

do entre a União e o Estado, segundo permisRão consta~ 

t e do art. 54, § la, daquele diploma" (tis. ,). 

A decisão judicial foi, contudo, atacada pelos a~ 

tores da representação, sob fundamento da invalidade de 

sua sustantação. Neo basta a mera alegação policial p~ 

ra que tique paralisado o poder correicional do JuIzo 

comum : "08 tatos que ocorrem num próprio policial do E~ 

tado devem ser conhecidos pel o j uiz corregedor com ~ 

tribuições correicionais gerais~ (tIs. 3). A regra ~ 
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J 2a - In'egrara cada livro, a t i nal , UI! 
indioe alfabético, por ord_ de outorgantes e outorga 
d08. 

, ~. 3& - Os.livros de tolhas soltas, de~ 
t1na408 a e!crituração a ecancia, serio de 2OO(duzent8s ) 
tolha., e nao asis, ne. menos, cada qual, toda8 de PA 
pel p,rgaainbo (açetinado), de cor 'brane, e peso nunca 
1nter10r a 0,075 ~.etenta e oinoo gram.s} por metro qUA 
drado. 

§ la - As tolhas soltas terão 0,22 m. de 
l argura e 0,33 m. de altura previamente numeradas ti 
po~atieamente, e serão rublricada8 a mão pelo Tabeli~ 
ale. de ebaDceladas pelo Juis Corregedor Permanente. 

. § 2a - C,d, tolha ooa i mpressão n2 verso 
e no anverso, obedecera as seguIntes especiticaçoes: 

Quadro interno - 0,14 de largura e O,2?
de altura 


Mar gem lateral esque~a - 0,04 a 

Margem later al direita - 0,04 m 

Margem super ior . - 0,04 m 
Margem i nterior - 0,02 m 

Na asrg" 'l ater al direita do anverso e 
na esquerda do verso , cada t olha · terá quatro linhas ve~ 
ticais paralelas , f acultat i vamente pontilhadas . A aa~ 
gea superior do anverso oonterá, iapressas, as armas da 
Repúblioa , aa dee1guçõe8 do Betado 4e São Pa~o, do l'Iy,
nic!pio do,Tabeliona~o , do "H.G." e do "CIO" do , Tab~ 
.~, a especie e o numero do l i vro, be. como o numero 
da folha. 

Art . ". - O hbeli ão , O BeoreTente, oa oca 
pareoentes, os inter.enientes e as t est ..uaba8 aestna 
rio todas as tolhas utili sadas . 

§ la - ~ cópia, t 9mada .. car~ono novo 
e, indelével , ou por meio r eprogratico t devera ser t~ 
bem assi nada de proprio punho, por tOdOS os re t eri dos DO 
·caput· deste artigo. 

§ 28 - A oópia ; ooa a8 ae8mas caracteris

tica do instrumento 'ori~inal, deverá reproduzi r o ia 

teiro teor do at9, .incl u!ive nos numeros da~ tol has e 

do livro; eont er a a aençao "traslado" e s ra autentica
da pelo Otioial em todas as t olhas, i nutilizando os e~ 
paços .. bHllco. 

§ 3a - ~ica proibida a expedição de o~ 
tros traslad08 ou certi dões , por meio reprográfiCO. 

Art. 5& - As escrituras serão numer adas 

sea qual quer interrupção, ea cada livrO. 


Parágrato ÚDi co - Quando a numeração das 
folhas de cada l ivro, no s eu tinal, indicar a iaposs i bi 
lidade_de concl~r-.e alsu, ato que nelas se i~icie, o 

Tabel iao deixara de utiliza-las , e as cancelara coa a 

declaração "EM BlaDCO·, assinando em s eguida e evi tando 

que o ato i niciado tenha prosseguiaento em out r o l i vro. 

Art. 6a - Os livros de tolhas soltas, lo
go que concluidoa,_ser ão imediatamente encadernados , tA 
c~ltando-se a adoça0 de,cor.s diter entes, nas encadernA 
çoes, uma para cada espeei e de escrituras. , 

§ la - As tolhas dos livr os de folhas sol 
tas ainda não encadernados deverão conter per furações : 
na margem esquerda , a f im de que possam ticar permanen
temente guardadas em colecionadores , dos quai s poderão 
ser ret iradas apenas para serem dat ilografada •• 

§ 2a - .s tolhas utili?adas deverao ser 
guardadas em past~ propria, cor!espondente ao livro a 

'que pertençam, ate a encadernaçao. 
Art. 7g - A autorização para o uso de 11 

vros de tolhas soltas ser á dada pelos Juizes Cgr r egedo
res Permanent es do! T~belionatos, os quais tarao, em 
seguida , com~icaçao a Corregedoria Geral da Justiça. 

§ IR - O pedido do Tabeli ão será dtrigi do 
ao Juiz Cor regedor Peraanent l , que se manitest ara, e~ 
pressamente, sobr e a convenienei , da adi da , a organiza
ção e o movimento do ot icio, o zelo do titul ar e dos e~ 
crevente" e todas as demai s condi ções , pessoai s e at~ 
riais, que capaoitem avsl i ar-se se o Pretendent e pode
utilizar o sist ema, O expediente devera vir acompenhado 
do Ddelo a ser adotado. \ 

que determinaram a prisão tinham agido "ã sombra da Lei 

de Segurança Nacional, nos termos do conv~ncio celebrA 

do entre a União e o Estado, segundo permisRão const~ 

te do art. 54, § lR, daquele diploma " (tls. 3) . 

A decisão ~udicial toi , contudo , atacada pelos a~ 

tores da represent ação, sob fundamento da inval i dade de 

sue sustentação. Nao basta a mer e alegsção poli c ial PA 

r a que tique paralisado o poder correicional do Juizo 

comum : "08 tatos que ocorrem num próprio pol icial do E~ 

tado devem ser conhecidos pelo j uiz corregedor com A 

tribuições correicionais gerais (tis . ,) . A regra ~ 

r Rl só pode ceder passo à exceção quando es t a t ique d~ 

monstr ada ~e t orma ampla e irretorqu!vel. 

Além disso, os o de Abreu Dallari e oséDr.. Dal m

Carlos Dias não tinham pr at icado nenhum ilicito penal 

. , 1IU11Jo ••no. , tipi.ticado na Lei 4e Segu.razaç a Naoi,2. 

nal, não cabendo , deste modo , nenhuma invocação ao co~ 
1': 

vêni o já ci t ado. Ademai8, não poderiam ter sido presos, 

porque a Lei de Segurança Nacional prevê, expr essament, 

que a prisão e 8 i ncomunicabilidade não precedem, mas 

sucedem ao i ndi ciamento, e não houve nenhum indiciamen

to. 

Guarda , portanto, i nteira pertinênc i a a apuração da 

conduta de pOl iCiais , por parte do jui z estadual e não 

do juiz mili t ar, não t endo , na hi pótese, o convênio ti~ 

mado entre a União e o Estado o elastério que lhe e~ 

pre~ta a autor idade ~u~iciária uma vez que s ó tem vali 

dade em casos de inquérito pol i cial por crimes contra a 

segurança nacional. 

Em r esumo, a apuração do ato de violência pratiCA 

da contra os Ore. Dal mo de Abreu Dallari e José Carlos 

Dias está, sem nenhuma margem de dúvida, na es f era de 

atribuiçõp.s do Juiz Titul ar da Vara da Corregedoria da 

~ol {cin Judici ár i a. 

Diant~ dis80, torna-se necessár ia , no entender dos 

autores da represent açÃo, ump det erminação da Egrégia 

Corregedor i a Geral da Jus t i ça no sent i do do prossegu1 

mento, pelo Dr. Juiz de Direi to da Co r regedoria da Poli 

eia Judiciári , da "s i dicância requerida, solicitando

se a devol ução dos autos remetidos à Justiça Militar " 

§ 2~ - Em regra, a autori zação será ne~ (fl s. 6 ).
da aos serventuár ios dos distritQ. que t enham aDe%o do 
tabelionato , t menos comprove. devidamente dispor de 3. nNa s istemática do Dir eito brasileiro , pode-se
movimentos identico ao dos t abelionatos da sede da co 

. marca e preencham os requi s i tos do parágrato antarior. dizer que é a compet ; ncia de a t r i buições.que delimita 
§ ,g - A q alquer t empo, o Juiz Correge 

dor Peraanente
l 

ou o Corregedor Geral da Justiça, _ ·ex o poder jur i sdicional das justiças espec i ais em face 
oticio·, poderao suspender, ou revogar a autorizaçaoc~ 

da jurisdicn~ ordi nár ia e a que, dentro desta, distrlc.edida. 
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