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PROVIMENTO N.º 4-51  

  

O Desembargador João Batista Leme da Silva, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo,  

Determina aos Contadores e Escrivães da comarca da Capital que nos inventários arrolamentos 
atendam as seguintes recomendações -.  

I - A entrega de autos "em confiança" deve ser definitivamente abolida. - Os procuradores 
processuais somente recebem os autos quando neles está aberta a vista e quando não haja, na 
espécie, texto de lei que mande correr o prazo em cartório. - E a responsabilidade do escrivão (art. 
123, do Código de Processo Civil decorre da simples retirada irregular dos autos.  

II - Após o calculo, a vista aos interessados a que se refere o art. 500 da lei processual será dada em 
cartório, não sendo admissível a entrega dos autos aos procuradores. - O prazo de cinco dias a que 
se refere o mesmo artigo é comum e corre, portanto, em cartório.  

III - Feita a conta de liquidação, devem. os contadores devolver os autos a cartório, sem retê-los até 
a percepção de seus emolumentos. - Ha interesse da Fazenda Estadual no julgamento do cálculo, há 
interesse de órfãos, em geral, (art. 13 § único do Decreto-lei n. 14.978, de 29-8-1945) e não se 
justifica a paralisação de processos para garantia da percepção de emolumentos.  

IV - Das guias para o recolhimento do imposto de transmissão "causa mortis" farão os escrivães 
constar a data em que foi julgada a liquidação e a do falecimento do inventariado.  

V - Findo o prazo de dez dias para a avaliação sem a apresentação do laudo, devem ser conclusos os 
autos, ficando ao prudente critério dos Juizes a prorrogação do prazo, nos casos de retardamento 
por motivo justificável (V. arts. 958 e 38 do Cód. de Proc. Civil). Aos avaliadores faltosos deverão ser 
aplicadas as penalidades legais.  

VI - A dispensa de precatória para avaliação (art. 482 § único) é matéria confiada ao critério dos 
Juizes, que verificarão a ocorrência dos pressupostos legais.  

Publique-se e cumpra-se.  

São Paulo, 19 de Novembro de 1951.  

(a.) João Baptista Leme da Silva - Corregedor Geral da Justiça.  

D. J. 6/12/51.  


