
ISENÇÃO DE TAXA POSTAL TELEGRÁFICA NA CORRESPONDÊNCIA POSTADA PELOS OFICIAIS DE 
REGISTRO CIVIL  

 

Tendo esta Associação, enviado um pedido, ao Departamento dos Correios e Telégrafos, 
referente a taxação da correspondência postal e telegráfica, emanada dos Cartórios do 
Registro Civil, juizes de Direitos  etc..., esse Departamento nos enviou o ofício n 3.391, de 
1950, dando esclarecimentos sobre o assunto, inclusive uma circular que foi expedida pela 
Diretoria  Regional de São Paulo, no sentido de tornar claro o assunto, que transcrevemos 
abaixo: 

CIRCULAR N.º 19 

Assunto: Franquia Postal Telegráfica. 

" No sentido de dirimir dúvidas que surgem constantemente quanto a taxação da 
correspondência postal e telegráfica emanada dos Cartórios do Registro Civil , juizes  de direito 
dos, Delegados de Polícia e outras autoridades e no intuito de orientar, dando uma norma 
extensiva a todas as unidades postais, de acordo com a jurisprudência firmada a respeito; 

Recomendo: 

a) que a correspondência postal, e telegráfica oriunda dos Cartórios do Registro Civil, não é 
considerada oficial, á vista do disposto nos decretos-lei ns. 1995, de 1940 e 6.109, de 1940; 

b) que, na forma da letra a, da regra IV, das  "Instruções" que baixaram com o decreto n. 
6.109, de 1940 a "correspondência postal dos escrivães ou secretários dos tribunais, em se 
tratando de remessa de autos de recurso, quando sejam os réus reconhecidamente indigentes 
e desde que conste do invólucro essa indicação", goza de franquia postal; 

c) que, ainda, na forma da letra a, da Regra II, das citadas "Instruções", gozam de franquia 
oficial aos Presidentes e Secretários dos Tribunais de Apelação e chefes de Polícia; 

d) que a correspondência postal e telegráfica apresentada pelos cartórios de Registro Civil, 
sobre assunto estatística e dirigido ao Instituto Brasileiro de Geografia estatística e entidades 
filiadas, também, tem direito a franquia.  

e) que considerada oficial federal, correspondência as Circunscrições de Recrutamento, em 
cumprimento ao § 2.º do artigo 55, do decreto 4.857, de 1939 

f) que, as vantagens citadas são as únicas que gozam, em virtude de Lei, aos Cartórios de Paz e 
de Registro Civil no território nacional; e 

g) que, finalmente, estando em pleno vigor os decretos-lei n.ºs. 1.995, de 1940 e 6.109, de 
1940, as entidades federais, estaduais e municipais, que ali não estiverem, implícita ou 
explicitamente citadas, terão as suas correspondências postais e telegráficas tratadas em 
forma do disposto na lei n. 498, de 1948 (tarifa Geral dos Correios e Telégrafos)". 

(a) Tem. Cel. Landry Sales Gonçalves - Diretor Geral -   



Corregedoria da Justiça 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N. 6811. - " As informações  desejadas poderão ser 
obtidas na Secretaria da Justiça, visto que ao respectivo titular, nos termos do art. 15, do d. n. 
5.129, de 23/07/1931, compete fixar os vencimentos dos escreventes de todos os cartórios do 
Estado, mediante  proposta dos respectivos serventuários e informação do juiz. Ao aludido  
titular também se conferiu a faculdade ou incumbência de alterar a tabela, observados o prazo 
e demais condições prescritas por aquele decreto. Deixo, pelo exposto, de atender ao pedido 
de fls. 2-S Paulo 27.4.1950. - (a) Leme da Silva 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N. 6813. - " Dr. João Marcondes dos Santos - Curador de 
Casamentos da 3.ª Circunscrição  - Capital. - "O Dr. João Marcondes dos Santos, curador de 
Casamentos da 3.ª circunscrição da Capital, afim de dirimir dúvidas suscitadas com a 
promulgação da Lei n. 632, de 1.º de fevereiro de 1950, pede esclarecimento a respeito da 
interpretação do n. XVIII, do art. 1.º da referida lei. Reza esse dispositivo: - " Pela pública forma 
que extrair de carteira de identidade de reservistas, título eleitoral, etc. apresentados como 
prova de idade para o casamento civil - 30,00 - a lei n. 632, não criou novas atribuições  nem 
restringiu as de outros, pois visou reajustar as tabelas de custos do oficial de registro das 
pessoas naturais. - Assim, só poderão extrair públicas formas, e consertá-las os escrivães de 
paz com anexo do tabelionato, segundo tradição jurídica, por ser notório que a lei no inciso 
acima reproduzido  quis referir-se aos oficiais de registro civis que exerçam cumulativamente, 
as atribuições  de tabeliães, V. art. 142,  n. 5 do dec. N. 123, de 10 de novembro de 1892. São 
Paulo, 26/4/1950. (a) leme da Silva ". 

DESPACHO NO PROCESSO N. 6768. - Hugo Pires - Distribuidor, Contador de Ourinhos. 
"Mantenho a decisão inferior, bem sustentada a fls. 7 a 9 cujos fundamentos subsistem, o 
disposto no art. 1.º  da Lei Estadual n. 109, de 16 de julho de 1948, só tem aplicação aos casos 
que enumera. Reza esse dispositivo  - " Nas comarcas de 1.ª., 2.ª e 3.ª entrâncias, o 
distribuidor exercerá as funções de avaliador judicial nos processos de inventário, 
arrolamentos, pedidos de alvará para venda ou sub-rogação de bens, precatórias avaliatórias  
e arrecadação de bens de ausentes e de herança jacente" - A locução precatória avaliatória, 
está inserta entre os processos especificados e só a eles se prende. Assim, o distribuidor só 
atua com avaliador nos processos administrativos já especificados, pelo que é possível afirmar 
que não existem avaliadores judiciais nas comarcas do interior. Aplica-se, pelo exposto, nos 
processos contenciosos o que está expresso no art. 957 do Código do Processo - A 
circunscrição da avaliação se pedida por meio de precatória, não altera, nem dilata a 
competência atribuída ao distribuidor S. Paulo, 22/04/1950.(a) Leme da Silva. 

DESPACHO PROFERIDO NO PROCESSO N. 6760 - Escrivães Criminais de Santos - " A decisão de 
fls. 13 está de acordo com o disposto código do processo, pelo que deve ser mantida  - Os 
mandamentos processuais citados dizem respeito as ações intentadas por iniciativa privada, 
mediante queixa, e só a eles se referem - São Paulo, 24/04/50 (a) Leme da Silva. 

Comunicação da Diretoria Administrativa do Palácio da Justiça 



Tendo chegado ao conhecimento da Secretaria do Tribunal de que os candidatos ao concurso 
para os diversos cartórios de justiça do Estado vem reclamando ser muito cara a inscrição, pois 
custa Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), faço público que tal notícia não é verdadeira. 

A inscrição é gratuita, não  sendo cobrados quaisquer emolumentos além dos selos de petição 
e de folhas por documento. 

Não há necessidade do comparecimento dos interessados para essa formalidade, nem de 
intermediário, podendo seus requerimentos ser enviados diretamente pelo correio. 

Para salvaguarda do bom nome da Secretaria e de seus funcionários roga-se seja comunicada 
ao Sr. Secretário Diretor Geral, qualquer irregularidade a respeito. 

O Sr. Desembargador Presidente do Tribunal tem todo o interesse na divulgação deste 
comunicado.  

(a) Ulpiano da Costa Manso - Secretário Diretor Geral. 


