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mento de protesto, em tempo hábil e forma regular, como também, e 
dele a regular restituição do título apontado, ou do instrumento do 
protesto, ao seu detentor, ou portador. 

A Portaria nQ 323/80, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 
admite que os mandados de citação e intimação sejam assinados pelo 
Escrivão, declarando que o fazem por ordem do Juiz (art. 49). Mas 
estes atos são de natureza processual e visam, seja o chamamento do 
réu ou interessado a Juízo, para se defender, seja a ciência a alguém, 
de ato ou termo do processo, para que faça ou deixe de fazer alguma 
coisa (cf. arts. 213 e 234 do Código de Processo Civil). Diversamente, 
nas hipóteses em exame, os mandados contém em si uma ordem do 
Juiz, a ser cumprida por Oficial de Cartório de Protesto de Letras e 
Títulos. 

Por outro lado, o item 56 do Capítulo m, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, não inclui dentre os mandados e 
ofícios que poderão ser. assinados pelo Escrivão, aqueles destinados aos 
Cartórios de Protesto. Efetivamente, segundo o referido item 56, "os 
mandados de citação e intimação, bem como os ofícios gerais de comu
nicação, requisição de processos e informações, desde que em cumpri
mento de despacho judicial, poderão ser assinados pelos escrivães, decla
rando que o fazem por ordem do juiz". 

O que se poderia admitir, na hipótese de 8ustaão de protesto - em 
casos excepcionais, em razão de urgência -, seria o Escrivão cumprir 
a ordem expressa do Juiz, na sentença ou despacho, assinando o man
dado respectivo, acompanhado de cópia' autêntica, ou cópia reprográfica 
autenticada, da determinação judicial. 

Na outra hipótese, de requisição de títulos em poder do Cartório 
de Protestos - sem aquela urgência -, a proibição deve ser reiterada. 

3. Este é o parecer que, respeitosamente apresento a Vossa 
Excelência. 

Se acolhido, penso que seria caso de mandar publicá-lo no Diário 
Oficial (Poder Judiciário), para servir como orientação. 

São Paulo, 14 de setembro de 1981. 
(a) Dr. Osvaldo Caron - Juiz de Direito Corregedor. 

PROVIMENTO NQ 20/81 

Acrescenta a alínea "e", ao item 36 do Capítulo XIV; 
a alínea "o", ao item 105 e o item 110, no Capítulo XX 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
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o Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando a necessidade de maior vigilância por parte dos 8rs. 
Tabeliães e Oficiais do Registro de Imóveis na observância das reco
mendações feitas pela Corregedoria Geral da Justiça, relativas à lavra
tura e registro de escrituras com base em atos suspeitos, emanados 
de outras localidades, determina: 

Art. 1'1 - Ao item 36, do Capítulo XIV das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescida a sf:lguinte alínea: 

U e) o arquivamento das recomendações da Corregedoria Geral 
da Justiça, feitas aos Cartórios de Notas e do Registro de Imóveis do 
Estado, para que não pratiquem atos com base em procurações lavra
das em locais que menciona, nem lavrem ou registrem escrituras 
fUndadas em atos praticados nos locais especificados, observando-se 
o disposto nos itens 105, alínea "o" e 110, do Capítulo XX". 

Art. 2'1 - Ao item 105, do Capitulo XX das Normas de Serviço 
da Corregedória Geral da Justiça fica acrescida a seguinte alínea: 

"o) as recomendacões da Corregedoria Geral da Justiça feitas 
aos Cartórios de Notas e do Registro de Imóveis do Estado, para 
que não pratiquem atos com base em procurações lavradas em locais 
qUe menciona, nem lavrem ou registrem escrituras fundadas em atos 
praticados nos locais especificados". 

Art. 39 - Fica acrescido o item 110, no Capítulo XX das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a seguinte redação: 

"110 - As recomendações mencionadas na alínea "o", do item 
105 deverão ser arquivadas em ordem alfabética, levando em consi
deração o nome da comarca à qual pertença o cartório sob suspeita". 

Esse provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 26 de agosto de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André Corregedor Geral 

Proc. CG. N'1 58.892/81  Capital - Int.: Ordem dos Advogados 
do Brasil (Secção de São Paulo). 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral: 

1. O Senhor Presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, encaminhou a esta 

Corregedoria Geral representa. 
Rocha da Silva reclamando 
da Vara Distrital da Saúde. 

Segundo a reclamação ."uUII 
sitando compulsar os autos 
de Despejo por Falta de 
Jatu e, como réu, Hfth, que 
e em vias de serem remetidos 
vista dos autos fora de 
condicionado (" J. Sim, se em 

Entretanto, o funcionário 
pedido "em termos", recuso~ 
cando o disposto no item 
da Corregedoria Geral da 
aionário não possuía n"1V\111'À1'l 

pàrte no processo. 

Insurgiu-se então o vectantl 
a recusa ilegal porque as disP4 
do Eg. Conselho Superior da 
m nas Normas de Serviço da 
segundo entende, o inciso 
da Ordem dos Advogados do 

Afirma aínda o reclamant" 
interpretação do alcance e 
parte dos funcionários da _1'1"i1ll 

por isso mesmo, ser 
a evitar que, no futuro, 
enfrentar os dissabores e os 
a um pedido calcado em lei" 

Pretende, também a "expeli 
funcionários do Cartório para 
aos termos legais, deixando 
aqueles que se encontram 

Este o breve relatório dos 

2 . O tema posto a lume, 

Já fOi objeto de controvérd 
da Magistratura, chamado a 
oportunidade -, sobre ele 
nova redação dada aos patág8 
LXXXV/74 (cf. Provimênto 
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J.)EQE 1 
l'ROyppro I' 20/81 

Acre.cnt••!!J.ún•• oi ••••• it•• 36 4. Cap{t..!!
1. :lIVI •• •• •••• •• 11:_ 105 •• Sub11:_ 
105.1. DO Cç tul. D da........ 4. 8."iç. da 
C.rre&e4.ri. O.ral da Juatiç•• 

O n •• _baraa4ar BRUlO AP'P'(IfSO DI ..~. CORREGEDOR 
GERAL DA JUSTIÇA. 11.. ua. da _' .tri,blliço... ' 

, CClISIDBlWfDO .1I..9••~ida4. da .ator T1c1lÃric1. po; 
parta 40. Sra••T.bel1•••• Ofici.i! 4. a.Si.tre 4. I.~ 
Tel. D& .ba."aoi. 4.. recoan4açoe. I.it.. pela C.rre
..4.ri. Gerel da ~tiça. rel.tin. a 1.Tra~ • resi. 
1:N 4•••orituru coa bUI... at••••p.ita•• eaau4... 
.utraa lacal1Ila4••• 

D '" R" I' AI 
ut. l' ~ A. i1:ali "! 4. C.p{tul. :lIV el.. N.;". el. 

8."iç. ct:l~:rra&e4.r1a ueral da J\I.Uça fica acre.c1u• 
••p~ta .a. 

, ••). vqtl1Ta8nt. da. reco..daçõe, da Cerraca
••ri. ã.ral da J.atiça.,f.lt.. a.. Cart.rio. 4. .~t.. . 4. a.S1a1:re el. 1....1. el. ,.t....JP&r& qu• 
... pretiq\l" .t•• c.. ba•• _ prac\lraç... 1.Trada. 
_ 111Oai. q\l. lMDOi_, _ laTra .. re,i.trea •• 
ori,turu f'w:Idaclu _ a1:o. praticad.. 11... leoat. _.ai 
paç1f1C111l....ba."8II.cl..... cl1apo.t. 11.•• 1t.. ~i 
elÚl... ... a 110. el. C.pitul. D.a 

ut. 21 - Ao 11:_ 105••• Cç{tul. D ... I ......... 
8.l"f'10. da ca~aaclar:l,.a Gttral da JWl1:1çat1oa .cre.ci_ 
a ••p1Ilta el1H.. ' 

.~ .. reotlMlDClaçõe, da C.rra&e4.ri. Gttral 4a 
JUUp t.i1:U a.. CUtiri_ 4. !atu • 4~ R.I1aUo 
.. IIMfti. 4. 111:acl... pan que ... pratiqu.. .t.. 
co. bUI... pracnaraç... laTrada. _ locai. qu. ..11. 

"',: ,Oi_. 11._ 1.Tra .. r.,l.tra .acri,turu tImcla... ii 
, ,';/;' ilta. pra1;ioacl.. a.. leoai. ..pec1t1oaclca•• 
•,. , ut. ,. - Pio••cra.ci4•••blt•• 105.1. 11.. cç{.
b1e IX ... I ........ Sal"f'1ço.u C.rre,aclori. Geral da 

, .J\I81:1ç•• c_ a ..1II.t. re4aça•• 
alO5.1 - 6. rec_aD.4aç;.. _ctÓDa4aa 11.• .,.ús••••,

If\Jpra. d ...ra•••r pquiTaclu _ ON" alI.atic., 1. 
Taad. _ <i-.U.ra..... 11._. da c-.rca a qllel pert.": 
ça • oartori•••b ••peit••

ut. ltI ....'.t.......1MDt••trará ta TiSor D& 4&1:&: 
d. 	aua JIIlb11c.Ç••, raTe,a4aa u cl1.paaiç... .. oOllt:rál'1q, 

sã. Paul•• , 26 ... &lo.t. da 1981. 
(a) OBS. BlWlJO AJ't'ClISO DI "DÓ - CORREGEDOR GIR1L 

DA .;ru~A. ' 
PUBLI, lOYAII&ND !9! D!.é~ I!CORRI!ÇXO 
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