
PROVIMENTO Nº 002 - 1970 

 

 

 

O Doutor RUI GERALDO CAMARGO VIANA, MM. Juiz de Direito, auxiliando na Vara de 

Registros Públicos e da Corregedoria Permanente de Registros da Capital, na forma da Lei, etc... 

 

CONSIDERANDO as irregularidades constatadas correição a que procedeu no 27º Cartório de Notas 

da Comarca; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de sanar tais irregularidades e prover à continuidade dos trabalhos da 

serventia; 

 

CONSIDERANDO a urgência de fixar normas gerais que impeçam a repetição em outros Cartórios da 

Comarca, dos abusos ali cometidos; 

 

RESOLVE: 

 

1 – O Cartório providenciará a abertura e escrituração dos seguintes livros: 

A – Registro Diário (Tombo) 

B – Protocolo para correspondência 

C –classificadores (ofícios recebidos, expedidos e de provimentos e portarias). 

 

2 – Serão organizados e mantidos em ordem os índices dos livros de notas e de procurações, constando 

os nomes de todos os outorgantes e de todos os outorgados. 

 

3 – Indicar-se-á, nos reconhecimentos de firmas, os nomes das pessoas cujas assinaturas ou firmas são 

reconhecidas. 

 

4 – Manter-se-á fichário atualizado, relativo às firmas registradas no Cartório, colhendo, em duplicata, 

na mesma ficha, as assinaturas do as assinaturas do signatário que a preencheu e de próprio punho, 

exigindo-se apresentante conhecido e idôneo. 



5 – Há obrigatoriedade de identificação dos comparecentes nos instrumentos notariais com nome por 

extenso, forma de assinar, nacionalidade, estado civil, nome do cônjuge, regime de bens, profissão, 

residência e domicilio, documento oficial de identidade e facultativamente a filiação. 

 

6 – Há obrigatoriedade de constar nos respectivos instrumentos notariais, no caso de pessoa jurídica, a 

data do contrato social ou outro ato constitutivo, seu número de registro na Junta Comercial ou no 

Registro competente, artigo do contrato ou dos estatutos sociais que delega a representação legal e ata 

da assembléia geral que elegeu a diretoria. 

 

7 – Há obrigatoriedade de citar nos instrumentos notariais quando a parte for representada por 

procuração, o Cartório onde foi lavrada, data , livro e folhas, arquivando-se o traslado ou certidão, e no 

caso de instrumento particular de procuração e arquivamento do seu original, sempre em ordem 

alfabética ou numérica. 

 

8 – Os livros manuscritos do Cartório devem ser escritos com tinta indelével e nas cores azul ou preta. 

 

9 – Os borrões, as rasuras, emendas e entrelinhas, devem ser ressalvados antes da subscrição e 

assinatura dos atos, de maneira clara, não se tolerando espaços em branco que devem ser inutilizados, 

quando já subscrita a ressalva será feita pelo próprio escrivão de notas. 

 

10 – Os escreventes devem lavrar os atos com esmero, escriturando com boa caligrafia, bem legível, 

destacando os títulos e assuntos, não sendo vedado colocar letra de forma o nome das partes.  

 

11 – Devem ser indicados, nos atos, relativamente aos impostos devidos, o número do recibo, sua data, 

o órgão arrecadador, e a importância paga, devendo as guias serem arquivadas em pastas próprias, 

numeradas de modo a facilitar rápida busca. 

 

12 – Os documentos para lavratura dos atos, apresentados ao Cartório, devem ser arquivados em pastas 

numeradas (alvarás, certidões negativas do INPS, mandados,etc). 

 

13 – As assinaturas das partes e testemunhas devem ser lançadas, além da maneira usual, por extenso e 

de forma legível. 

 



14 – Devem as testemunhas dos atos a serem lavrados assistir à sua leitura e serem qualificadas no 

corpo da escritura ou procuração, antes de seu encerramento e subscrição . 

 

15 – Deve ser mencionado no ato da escritura o nome e qualificação da pessoa que assina o rôgo de 

analfabeto e por ele apresentada. 

 

16 – Deve ser colhida a impressão digital (polegar direito) dos analfabetos, circundada pelo nome da 

pessoa que a lançou. 

 

17 – deve ser tomada a cautela, diante das testemunhas, de colher-se a manifestação oral do analfabeto, 

confirmando a sua intenção de praticar o ato que se está lavrando . 

 

18 – Deve ser colhida impressão digital da pessoa que assine mal, demonstrando ser iletrada, ou 

fisicamente impossibilitada de assinar, com as cautelas dos itens 16 e 17. 

 

19 – Deve ser abolida a prática, altamente irregular, de colheita de assinatura de partes em livro ou 

documento em branco, devendo ser inutilizadas as folhas assim encontradas em livros do Cartório. As 

assinaturas devem ser colhidas após a lavratura do ato, e, sempre em presença do cartorario que o 

lavrou. 

 

20 – Devem ser satisfeitos com regularidade os tributos devidos, cotando à margem dos atos, as custas 

e emolumentos de modo discriminado. 

 

21 – Os livros devem ser escriturados em ordem cronológica, com as datas por extenso, sem 

abreviações nem algarismos. Os livros devem ser mantidos em bom estado de conservação. 

 

PARÁGRAFO 1º. Devem ser preenchidas as datas em branco, retificando-se aquelas onde consta, em 

atos posteriores, data menor do que a constante no ato anterior. 

 

22 – Os livros devem ser mantidos em bom estado de conservação, recondicionando-se os desgastados 

ou com folhas soltas. 

 

23 – Os livros e documentos do Cartório devem ser guardados em lugar seguro, não se tolerando que 

permaneçam fora do Cartório, após o encerramento do expediente. 



 

24 – Os livros devem ser autenticados, regularmente, sendo submetidos à vistoria do Juízo da 

Corregedoria que neles lançará sua rubrica, subscrevendo os termos de abertura e encerramento. 

 

25 – A tabela de custas, atualizada, deve ser afixada em lugar bem visível e de acesso ao público. 

 

26 – De todas as quantias pagas, dará recibo o escrivão ou seu caixa devidamente autorizado, 

respondendo o Cartório perante a parte. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- Incorre em falta grave o Escrivão que admitir ou tolerar o recebimento direto 

pelos escreventes ou servidores do Cartório, de quantias fornecidas pelas partes, a qualquer título, 

desde que tenham relação com ato da serventia. 

 

27 – Deve ser impedida a expedição de traslados por pessoas não autorizadas, sendo privativos do 

Escrivão e seu Oficial Maior a subscrição de escrituras, procurações, testamentos e traslados. 

 

28 – O Cartório deve possuir a Bandeira Nacional e a Estadual, para hasteamento na forma das leis 

respectivas. 

 

29 – Devem ser expedidas em tempo as comunicações devidas. 

 

30 – O horário de expediente do Cartório será das 12 às 18:30 horas.  

 

31 – O Livro de Ponto deve ser assinado, diariamente, na entrada e na saída. 

 

32 – O Livro de Registro de Férias deve ser escriturado regularmente em dia. 

 

33 – O Prontuário dos servidores deve ser organizado em pastas individuais e atualizados. 

34 – Devem ser regularizadas e pagas em dia as contribuições previdenciárias (IPESP). 

35 – É expressamente vedada a permanência nos serviços do Cartório de pessoas não providas 

regularmente. 

36 – O Livro Caixa de Recita e Despesa deverá ser escriturado diariamente e encerrado no último dia 

de cada mês, com o respectivo balancete, apresentado para o visto do Corregedor Permanente. 

 



37 – O escrivão deverá subscrever os atos subscritos pelo intitulado Oficial Maior e outros escreventes 

sem habilitação legal. 

 

38 – O escrivão intimará partes para assinar as escrituras já lavradas, sob pena de cancelamento dos 

atos. 

 

39 – Serão intimados os testadores para refazer os testamentos nulos. 

 

40- Deve ser coibida a prática ilegal de arrendamento de mesas para escreventes a preços fixos. 

 

41 – Deve ser coibido o abuso de manutenção, por escreventes, de satélites sub-arrendatários. 

 

42 – As medidas disciplinares serão aplicadas, nos processos administrativos (Sindicância) instaurados 

contra os escreventes do Cartório, conforme as responsabilidades pessoais de cada um. 

 

43 – Fica fixado o prazo de seis meses para a regularização dos atos inquinados de vícios. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 

 

São Paulo, 26 de fevereiro de 1.970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVROS OBRIGATÓRIOS 

 

01 - Visitas e Correições 

02 - Caixa ou Diário 

03 - Carga e descarga de autos e papéis 

04 - Protocolo 

05 - Classificadores ( 3 ) 

06 - Testamentos 

07 - Notas, com índice. 

08 - Procurações, com índice. 

09 - Substabelecimentos, com índice (facultativo). 

10 - Registro de Procurações 

11 - Ponto 

12 - Férias 

13 - Prontuários 
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ca, 	dos abusos ali cometidos 
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P R O V I M E R T O 

19) 	O Cartório providenciará a abertura e escrituração dos 

seguintes livros: 

a Registro Diário (TODbo) 
b Protocolo 	para correspondência 
c - Classi:fi'cadores (of'ícios recebidos, expedidos 

de provimentos e portarias). 
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de 	todos os outorgantes e de todos os outorgados. 

3Q ) 	 Indicar-5e-á, nos reconhecimentos de firmas, os no

mes das pessoas cujas assinaturas ou firmas são rec~ 

nhecidas. 

4 Q ) 	 rZanter-se-á :fichário atualizado, relativo às fintas 

regis t.radas no Cartório, colhendo, em. duplicata, na 

mesma ficha, as assinaturas do signatário que a pre

encheu e de próprio pu:iiho, exigindo-se apresent ante 

coDhecido e idôneo. 

52) 	Há obrigatoriedade de identificação dos compa.recen 

tes nos instrumentos notariais com nome por extenso, 

for.ma~de assinar, nacionalidade, estado civil, nome 

do cônjuge, regime de bens, pro:fiseão, residência e 

domicilio, documento oficial de identidade e faculta 

tivamente a filiação. 

6º) 	Há obrigatoriedade de constar nos respectivos instr~ 

mentos notariais, no caso de pessoa~ídica, a data 

do contrato social ou ot:.tro ato constitutivo, .seu nú 

mero de registro na Junta Comercial ou 110 Regis tr o 

competente, artigo do contrato ou dos estatutos so

ciais que delega a representação legal e ata da as 

sem.bléia geral que elegeu a diretoria. 

72 ) 	 Há obrigatoriedade de citar nos instrumentos nota 

riais quando a parte fôr representada por procuração, 

o Cartório~onde foi lavrada, data, livro e fÔlhas,ar 

Quivando-se o traslado ou certidão, e no caso de ins 
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trumento particular de procuração e ar~uivamento do 
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8 2 ) 	 Os livros manuscritos do Cartório devem ser escritos,.. 
com 	 tinta indelével e nas côres azulou preta. 

92 ) 	 Os bor:rões, as razuras, emendas e entrelinhas, de 

vem ser ressalvados antes üa subscrição e assinatu 

ra dos atos, de maneira clara, não se tolerando es 

paços em branco que devem ser inutilizados, qua n do 

já subscrita a ressalva será feita pelo próprio es

~rivão de Notas • 
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10Q) 	Os escreventes devem lavrar os atos com esmero, es 
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criturando com boa ca.ligrafia, bem. legível, destacan 

do os títulos ~ assuntos, não sendo vedado colocar 

. I em letra de fôrma o nome das partes. 

112) Devem ser indicados, nos atos, relativamente aos im
,

postos devidos, o número do recibo, sua data, o orf" 
gão arrecadador, e a io~ortância ~aga, devendo as 

guias serem arquivadas em pastas p~óprias, numeradas 

de ~odo a facilitar rápida busca. 
'),... 122) 	Os doct:;ID.entos para lavra"tu.ra dos atos, a:presenta d os 

ao Cartório, devem ser ar~uivados em pastas numera 

das (alvarás, c ertidões negativas do IIITS, manda d os 

etc). 

132 ) 	 As assina~üTas das partes e testemunhas deve~ ser
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lançadas, além da maneira usual, ~or extenso e de 

forma legível. 

l4 Q ) 	 ~evem as teste~~~s dos atos a sere~ lavrados assi~ 

tir à sua leiv~a e serem ~ualificades no corpo da 

r 	 escritura ou procuraçao, antes de seu encerramen t o 

e subscrição. 
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l5º) 	Deve ser mencionado no ato da escritura o none e 


qualificação da ~essoa que assina a rôgo de analfa 


beto e por êle apresentada. 


·16 Q ) 	 Deve ser colhida a impressão digital (polegar direi 


to) dos analfabetos, circundada pelo nome da pessoa 


que a lançou. 


172 ) 	 Deve ser tomada a cautela, diante das testemunhas, 


de colher-se a manifestação oral do analfabeto,con


firmando a sua intenção de praticar o ato que se e~ 


tá lavrando. 


lé2 ) 	 Deve ser colhida impressão digital da pessoa que a~ 


sine mal, demonstrando ser iletrada, ou fisicamente 


impossibilitada de assinar, com as cautelas dos it~ 


162 e 172 • 	 ~ G
19 2 ) 	 Deve ser abolida a ~rática, altamente irregular, de 


colheita de assinatura de ,partes e!ll livro ou do 


cu~ento em branco, devendo ser inutilizadas as fô 


lhas assim encontradas em livros do Cartório. As as 
. 
sinaturas devem ser colhidas após a 1avratura do 

ato, e, sempre em presença do cartorário que o la 

vrou• 

. 202 ) Devem ser satisfeitos com regularidade os tributos 

devidos, êotando, à margem dos atos, as custas e 

emolumentos de modo. discriminado. 

21Q ) Os livros devem ser escriturados em ordem cronológi. 	 ' 

ca, com as datas por extenso, sem abreviações nem 

algarismos. Os livros deveBser mantidos ~ bom es

tado de conservação. 
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r 	 § 12 Devem ser preenchidas as datas em branco, re

tificando-se~uelas onde consta, eo atos pos

teriores, data menor do que a constante no 

ato anterior. 

222) Os livros devem ser mantidos em bon estado de conse~ 
...

vagão, recondicionando-se os desgastados ou com fo

lhas sôltas. 

232 ) Os livros e documentos do Cartório devem ser guarda

~ dos em lugar seguro, não se tolerando que permaneçam 

fora de Cartório, após o encerramento do expediente. 

242 ) 	 Os livros deve~ ser autent1cados, regularmente, sen

do submetidos à vistoria do Juízo da Corregedoria 

que neles lançará sua rubrica, subscrevendo os têr 

f'" mos de abertura e encerramento. 

25 2 ) A tabela de custas, atualizada, deve ser afiJ~da eE 

lugar ba3 visível e de acesso ao público.
\, 26 2 ) De tôdas as quantias pagas, dará recibo o escrivãO ou 

,-J I· seu caixa devidametiE autorizado, respondendo o ·Cartó 

I 	 rio~erante a parte.
! 

I § único - Incorre em falta grave o Escrivão que adm; 
I 
I tir ou tolerar o recebi~e~to direto pelos 
I 

'j 	 escreventes ou servidores do Cartório, de 

quanti~s fornecidas pelas partes, a qual 

quer 	título, desde que 'tenham relação com 

ato da serventia. 

27º) 	Deve ser impedida a expedição de traslados por pes f' 
soas não autorizadas ~ sendo priv",tivos do Escri v ã o 

e seu Oficial Maior a subscrição de escrituras,pro

c"ürações, testamentos e t~aslados. 
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28 2 ) O Cartório deve possuir a 

dual, para hasteamento na 

i 
IBandeira Naci·::mal e a Esta-
I 
I 

forma das leis res~ectivas. I 
! 

29 2 ) 	 Deves ser expedidas en te~po as comunicações devidas. I 
I 

302 ) O horário de exuediente do Cartório será das 12 às I 
I 

18,30 horas. 

319 ) O Livro do Ponto deve s~r assinado, diàriamente, na 

entraaa e na saída. 

322) O Livro de Registro de Férias deve ser escri~urado 

gularmente e em dia. \\ 
332 ) O Pront"'.lário dos servidores deve ser organi'zado em \ I 

\ : 
\ 

\pastas individuais e atuali~ados. 	 \ 

34 2 ) Devem ser regularizadas e pagas em dia as contribui

ções previdenciárias (IPESP). 

35 2 ) ~ expressamente vedada a permanência nos serviços do 

Cartório de pessoas não providas regularmente. 

36 2 ) 	 O livro Caixa de Receita e Despesa deverá ser escri 

turado diàriamente e encerrado no último dia de cada 

mês, com o respectivo balancete, apresentado para o 

visto do Corregedor FermaneIlte. 
I 
I37 2 ) O escrivão deverá subscreve= os atos subscritos pelo i 

iinti"b.llado Oficial Kaior e o·l.ltros escreventes SeE ha- I 
I 

bilitação legal. 

38 2 ) O Escrivão intiIi:ta.rápartes para assinar as escrituras I
I 

já lavradas, sob pena de cancelamento dos atos. I 
39 2 ) Serão intimados os testadores para refazer os testa I 

I 
mentos nulos. 
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40º) Deve ser coibida a prática ilegal de arrendanento 

de mesas para escreventes apreços ~ixos. 

4lg ) Deve ser coibido o abuso de manutenção, por escre 

ventes, Qe satélites sub-arrendatários • 

42º) As medidas disciplinares serão aplicadas, nos prQ 

43Q ) 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

cessos administrativos (Sindicância) instaurados 

contra os escreventes do Cartório, co~orme as 

responsabilidades pessoais de cada um. 

Fica ~ixado o prazo de seis meses para a regulari 

zação dos atos inquinados de vícios. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 


são Faulo, 26 de ~ever~iro de 1970. 
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