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Proc. 15.203 - Capital - Tabeliães de Notas da Capital: Representam alguns Tabeliães de Notas 
desta Capital a esta Corregedoria, quanto à possibilidade de ser simplificado o serviço de 
reconhecimento de firmas, na parte em que são obrigados a reproduzir e indicar os nomes das 
pessoas cujas firmas devem ser reconhecidas. Alegam, mais, que essa reprodução especifica 
do nome do interessado é que causa a morosidade no serviço. Sugerem, finalmente, seja-lhes 
permitido "fazer os reconhecimentos com indicações de sinais, acompanhados de números, de 
sorte a não sofrer o ato qualquer confusão ou dúvida". Resolvo: Em que pese à boa vontade 
dos signatários da representação, querendo colaborar com esta Corregedoria na simplificação 
de determinado serviço, a sugestão não é de ser atendida. É do Provimento n. 1-49 a 
determinação de que os tabeliães, no reconhecimento de firma, principalmente quando de 
documento assinado por mais de uma pessoa, deverão mencionar o nome da pessoa, cuja 
assinatura reconhecem. Esse provimento, diga-se de passagem, foi reforçado por um despacho 
proferido no processo n. 10.624, em data de 16-12-53, quando então Corregedor o 
Desembargador Márcio Munhoz, e pela Portaria n. 9-54, expedida em 30 de junho desse ano 
pelo então Corregedor Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. O alcance dessa medida tantas 
vezes reiterada é tão curial, que os próprios signatários da presente solicitação são os 
primeiros a reconhecer "os altos objetivos do respeitável provimento". Sendo assim, não há 
razão, pelo menos por enquanto, para que se altere aquela orientação: 1.º) - porque a 
substituição de nomes por sinais ou números não apresenta obviamente a mesma garantia 
que a reprodução daqueles nomes por extenso; 2.º) - porque a morosidade, a que se faz 
alusão (e quanto a essa demora, principal interessado em reclamar contra ela seria o público, 
mais que os Tabeliães) não é resultante apenas da menção aos nomes das pessoas cujas firmas 
se reconhecem, mas (se existente), de outros fatores. criados pelo próprio "mecanismo" do 
reconhecimento em si (y.g. a aposição e inutilização de selos). Em suma: desatendendo à 
pretendida simplificação, como ora o faço, aproveito para recomendar uma vez mais, a todos 
os Tabeliãs do Estado, a estrita observância do Provimento n. 1-49 na parte que respeita à 
indicação dos nomes das pessoas cujas firmas são levadas a reconhecimento. São Paulo, 24 de 
março de 1958. (a) Sebastião de Vasconcelos Leme. 
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