
PROVIMENTO Nº 006 – 1970 

 

 

 

O Doutor Ruy DE MELLO ALMADA, MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos, Corregedor 

Permanente dos Cartórios da Capital, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, 

 

CONSIDERANDO que durante o exercício de 1970 procedeu-se à correição em todos os cartórios de 

notas da comarca da Capital; 

 

CONSIDERANDO que de maneira geral foi constatada a boa ordem nos serviços notariais; 

 

CONSIDERANDO, entretanto, que foram verificadas irregularidades de pequena relevância, mas que 

devem ser sanadas; 

 

CONSIDERANDO que os serviços notariais devem manter uniformidade usando de suas atribuições 

resolve determinar aos senhores Escrivães dos Cartórios de Notas da Capital: 

 

A - que mantenham os seus títulos de nomeação e os dos seus escreventes e os contratos de trabalho dos 

auxiliares arquivados em pastas individuais; 

 

B - que tenham em ordem e em dia a escrituração dos livros ponto, de férias e caixa; 

 

C - que no livro caixa oficial de receita e despesa sejam lançados somente os emolumentos notariais e as 

despesas autorizadas por lei, excluindo–se o lançamento de importâncias recebidas para pagamento de 

impostos e outras despesas, que deverão constar da escrituração contábil geral do cartório; 

 

D - que no final de cada mês seja levantado o balancete mensal e no final do ano o balanço anual, no 

próprio livro caixa, o qual até o dia 10 do mês seguinte ao vencido deverá ser apresentado a esta 

Corregedoria Permanente; 

 



E - que no pagamento dos salários dos escreventes e auxiliares obedeçam às normas do Provimento Nº 

13/69 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça; 

 

F – que na identificação dos comparecentes aos atos notariais cumpram o disposto em Portaria deste Juízo 

publicada no Diário da Justiça de 29 de novembro de 1969, exigindo das pessoas jurídicas e fazendo 

constar do ato a prova documental da sua capacidade e representação legal; 

 

G – que façam constar das escrituras o cartório, data, livro e folhas em que foram lavradas as procurações 

nelas citadas, e quando de outras localidades exijam o reconhecimento da firma do Tabelião; quando se 

tratar de procurações por instrumentos particulares ou do exterior, as mesmas devem antes ser registradas 

nos Cartórios de Títulos e Documentos; 

 

H - que no final de cada ano encadernem em ordem alfabética as procurações por instrumento público ou 

particular citadas nas escrituras, cujos traslados, certidões ou instrumentos devem ficar, obrigatoriamente, 

arquivados; 

I – que mantenham absolutamente em dia a escrituração dos livros índices de outorgantes e outorgados 

das escrituras e procurações, sendo facultado o uso de fichas; 

 

J – que arquivem em pastas separadas as competentes guias de imposto de transmissão INTER–VIVOS, 

alvarás, certificados do I.N.P.S. de selo por verba e demais documentos que devam ser arquivados; 

 

1 – deverão os Serventuários designar um escrevente para relacionar os atos praticados, no dia anterior, 

para recolhimento do selo do Estado e da contribuição à Carteira dos Serventuários; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO:- considera-se falta grave a inobservância da Resolução 5 / 70 ou sua eventual 

modificação; 

 

M – que façam com pontualidade as devidas comunicações ao Departamento de Estatística do Estado e às 

repartições federais; 

 



N – que façam constar das escrituras além do valor do contrato o valor venal do imóvel constante do 

respectivo conhecimento fiscal, cuja apresentação deverá ser exigida; 

 

O – que sejam cancelados todos os espaços em branco nos livros impressos; 

 

P - que na citação da data, de valor ou preço dos contratos, metragens e áreas, façam constar por extenso e 

não somente por algarismos; 

 

Q – que das quantias recebidas das partes deve ser dado o competente recibo passado pelo Escrivão pelo 

Oficial Maior ou por Caixa autorizado, sendo expressamente proibido o recebimento de importâncias por 

escreventes ao auxiliares, a qualquer título, os quais, se o fizerem, incorrerão em falta grave; 

 

R – que não mantenham fora do recinto de seus cartórios seções de reconhecimento de firmas, de 

autenticação ou extração de fotocópias ou xerocópias, e mesmo para lavratura de escrituras ou 

procurações, incorrendo em falta grave o Escrivão que o fizer ou permitir que escreventes seu o faça. 

 

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se. 

 

 

 

São Paulo, 30 de dezembro de 1970. 
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O DE. illJY DE LELLO ALliliDA, 1Il.1. Juiz de lJireito da Vara de 

Re0~stro8 l?úblicos, CorregeQor P8rmanente dos Cartórios 

da Capital, na forma da lei, etc••• 

Usando das atribuições que me sao co,B 

~eridas por lei, resolvo: 

considerando que durante o exercício 

de 1970 procedeu-se à correição em todos os cartórios de 

notas da comarca da Capital; 

- considerando que de maneira geral 

~oi constatada a boa ordem nos serviços notariais; 

- com iderando, entretanto, que ~or a:c. 

verificadas irregularidades de pequena relevância mas . que 

devem ser sanadas; 

- considerando que os serviços notarieis 

devem ~er uni~or.midade, usando de suas atribuiçoes resol

ve determinar aos senhores Escrivâes dos Cartórios de Notas 

da Capital: 

a - que mantenham os seus titulos de 

nomeaçao e os dos seus escreventes e os contratos de traba

lho dos a.ll.."tiliareS ~rquivados em pastas individuais; 

b - que tenham em ordem e em dia a es

crituração dos livros ponto, de férias e caixa; 

c - ~ue no livro caixa oficial de recei

ta e despesa sejam lançados somente os emolumentos notariais 

e as despezas autorizadas por lei, excluindo-se o ~nçamento 

de importânCias recebidas para paga~ento de impostos e ou 

tras despesas, que deverão constar da escrituIação contábil 

geral no cartório; 
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tado o balancete mensal e no f'inal do ano o b2.lnnço anual, 

no pró:prio livro caixa, o qual até o dia 10 do m.ês seguinte 

ao verlciclo deverá ser apresentt.:..clo a esta Corregedoria Per

manente; 

e - que no pagamento dos salários dos 

escreventes e aUÃiliares obedeçam as normas do Provicen:o 

nº 13/69 da E. Corregedoria. Geral da Justiça; 

f - que na identificação dos com.parece,n 

tes aos atos notariais cumpram o disposto em. Portaria dêste 

Juízo 'publicada no Diário da Justiça de 29 de novembro de 

1969, exigindo das pessoas juridicas e fazendo constar do' 

ato a prova documental da sua capacidade e representaçãO l~ 

gal; 

g que faça.:ro. constar das escrituras o 

cartório, data, livro e :rôlhas em que foram lavradas as 

procurações nelas citadas, e ~uando de outras localidades 

cxijan o reconhecimento da firma do Tabelião; quando se tr~ 

tar de procurações por instrumentos particulares .ou do ex 

terior; as nesIP.as deve.Ji antes ser registradas nos Cartórios 

de Titulos e Documentos; 

h - que no :final de cada ano encadernem. 

etJ. ordem alí'abética as procurações por instrumento púlllico 

ou particular citadas nas escrituras, cujos traslados, certi 

dões ou instrumentos devern:ficar, obrigatoriamente, arquiva 

dos; 

i - que mantenham absolutamente eu dia 

a escrituração dos livros-indices de outorgantes e outorga

dos das escrituras e procurações t S erldo facultado o uso de. 

:fichas; 
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corapul..cn tC~J guiuu uc iDll'OG to de trunslJ.ÚCCÜO inter-vivoo , 

alvé!rás, certificados do I.N.P.S. de oêlo por verba e de 

mais doc~unentos que devam ser ar~uivadoc; 

I - deverão onServentv.ários desigr..ar 

um escrevente para relacionar os atos praticados, no dia 

anterior, para recolhimento do sêlo do Estado e da contri 

buição à Carteira dos SerVentUáriOs; 

§ único - considera-se falta grave a 

inobservância da Resolução 5/70 ou sua even~al modifica

-çao; 

n - ~ue faç~ com pontua~idade as de

vidas comunicações ao Departrumento de Estatistica do Esta 

do e às repartições federais; 

n - que. façam constar das escrituras 

al&m do valor do contrato o valor venal do ~óvel constan

te do respectivo conhecimento fiscal, cuja apresentação de 

verá ser exigida; 

o - que seja~ cancelados todos os es 

paços em branco nos livros impressos; 

p - que na citação de data, de valor 

ou preço dos contratos, metragens e áreas, façam constar 

por extenso e não somente por algarismos; 

q - que das quantias recebidas das par

tes deve ser dado o competente recibo passado pelo Escrivão 

pelo Oficial Maior ou por Caixa autorizado, sendo expressa
... 

mente proibido o recebimento de importancias por escreven 

tes ou auxiliares, a qualquer título, os quais, se o f'ize 

rem, incorrerão e~ falta grave; 

r - que não .mantenham tora do recinto 
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de seus cartórios seções de reconhecimento de firnas, de 

autenticação ou extração de fotocópias ou xerocópias, e 

mesmo para lavrat'Ul"a de escrituras ou procurações, inco.!, 

rendo em falta grave o Escrivão que o fizer ou per:oi t ir 

que escrevente seu o faça. 

Publique-se. Comuni~ue-se. C~pra-se. 

são Paulo, 30 de dezembro de 1970. 
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