
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

Provimento n. 10-60, referente às Correições Gerais Ordinárias realizadas nas comarcas de 
Ubatuba, São José dos Campos, Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes. 

 

O des. Samuel Francisco Mourão, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo 
procedido, durante o semestre findo, às Correições Gerais Ordinárias supra, nos termos do 
Decreto estadual n. 4.786, de 3 de dezembro de 1930, e leis subsequentes, resolveu baixar o 
seguinte provimento, com as instruções que se seguem, restritas às falhas verificadas nas 
inspeções respectivas. 

 

I) INSTRUÇÕES DE CARÁTER GERAL 

As placas indicativas dos cartórios, colocadas do lado de fora dos mesmos, conterão dizeres 
que esclareçam as atribuições respectivas e de acordo com a legislação em vigor: Cartório do 
1.º Ofício Judicial e Notas (não se justificando menção apenas ao Tabelionato) ; Cartório do 
Registro de Imóveis e Anexos (e não mais Cartório do Registro Geral e de Hipotecas). 

 

A parte reservada ao público, nos cartórios, será separada por gradil, ou balcão, da parte 
interna onde os funcionários trabalham e onde se encontram os livros, arquivos, papéis, etc. 

 

Naquela primeira parte, reservada ao público, será afixada a Tabela de Custas relativa às 
atribuições do cartório, escolhendo-se, para tanto, lugar acessível e preocupando-se o 
serventuário com a boa visibilidade dessa Tabela por parte dos interessados. 

 

Todos os livros de escrituração obrigatórios devem ser, antes de escriturados, submetidos à 
formalidade da rubrica do Juiz Corregedor respectivo. Os termos de abertura e encerramento 
então necessários, especificando o primeiro a finalidade do livro, o número de suas folhas e 
contendo a rubrica do Juiz, constarão da primeira e da última página útil. Outrossim, esses 
termos precisam ser destacados ria página que ocupam, não se justificando fiquem 
confundidos no corpo da escrituração que os circunda, a ponto de dificultar o exame de seus 
requisitos. Finalmente: Tais livros, quer no setor civil, quer no setor criminal, hão de ser 
preparados antes de submetidos àquela rubrica, isto é, pagarão, antes, o imposto de selo 
estadual estabelecido na Lei n. 3.672, de 29-12-1956 (Tab. 13, n. 17, e artigo 45). Não há mais 
pagar selo federal nessa oportunidade, tendo em vista a Lei n. 3.519, de 30-12-1958, que 



suprimiu o artigo 75 da Tabela anexa à chamada "Lei do Selo", de 1942 (V. alteração n. 58 e 
artigo 11 da citada lei atual, de 1958). 

 

Quanto aos livros de escrituração dos cartórios dos Registros Públicos, a redução do número 
de suas folhas, estabelecido no decreto n. 4.857, de 9-11-1939, só é regular se observado o 
disposto no artigo 8.º desse decreto. 

 

Na escrituração dos livros em geral, devem ser evitados borrões, emendas, entrelinhas, 
rasuras. Quando isto não tenha sido possível, tais anomalias da escrituração precisam ser 
ressalvadas antes da subscrição do ato pelo serventuário e pelas partes, e testemunhas, 
quando por essas for assinado dito ato. Também devem ser evitados espaços em branco em 
páginas utilizadas desses livros, ainda que nos claros deixados sejam colados selos. Estes hão 
de ser inutilizados na finalização do ato correspondente. As impressões digitais, colhidas em 
livros e papéis em geral, devem ser nítidas, em ordem a possibilitar exame papiloscópio, caso 
venha a ser necessário para identificação da pessoa que as houver deixado. Quando mais de 
uma dessas impressões for colhida em referência a um mesmo ato, cada uma delas será 
circundada pelo nome ou pelas iniciais do nome da pessoa a que pertencer. 

 

Os índices obrigatórios devem destinar-se às séries dos livros, pois se cada um desses tiver um 
índice, a busca tornar-se-á quase tão difícil como se índices não existissem. Cada série de livros 
(Exemplo: Escrituras) deverá ter um índice geral, que abranja o maior número possível de 
livros da mesma espécie. 

 

II) ESCRIVÂNIA JUDICIÁRIA 

A numeração no livro Registro de Feitos não será seguida indefinidamente e sim relativa a 
cada ano, separadas a designação desse e a do feito pela barra usual. No fim de cada ano, será 
feito um balanço, excluindo-se os feitos findos e transportando-se os demais para o ano 
seguinte. 

 

Deverá ser aberto, em todos os cartórios, o livro Cofre de órfãos, de acordo com modelo 
organizado por esta Corregedoria Geral. 

 

Também serão abertos os livros Diário da Receita e Despesa, escriturado diariamente e com 
balanço mensal, Registro de Executivos Fiscais e Carga de Mandados a Oficiais de Justiça, 
Avaliadores e Peritos. Esse último livro destina-se a registrar a carga dos mandados em geral e 
não apenas dos expedidos em executivos fiscais, como erroneamente vem entendendo o 
pessoal de certo cartório inspecionado. 



 

No livro destinado aos Termos de Tutelas e Curatelas, será anotado, à margem de cada termo, 
o processo respectivo. 

 

O livro de Registro e Averbação de "Sursis" deverá ser escriturado nos moldes do Rol de 
Culpados, conforme modelo adotado por esta Corregedoria Geral (V. Provimento n, 40/53). 

 

Devem ser mensalmente visados pelo Juiz Corregedor o livro de Cargas de Mandados, acima 
mencionado, e o de Comunicações ao Gabinete de Investigações. 

 

Sobre a importância da fiança criminal arbitrada, será cobrada a taxa penitenciária de 10%, 
apondo-se o selo respectivo no termo e não nos autos (Dec. lei federal n. 1.726, de 1-11-939 - 
Artigos 2.º, II e 12). 

 

Os pedidos de assistência judiciária, ainda que formulados no curso da ação, devem ser 
autuados em separada, "apensando-se os respectivos autos aos da causa principal, depois de 
resolvido o incidente" (artigo 6.º da lei federal n. 1.060, de 5-2-1950. 

 

Recomenda-se a observância do § 1.º do artigo 14 do Código de Processo Civil, quanto aos 
autos suplementares. Isto é, serão organizados na forma dessa disposição legal, sem qualquer 
omissão. Em certo cartório inspecionado foi verificada a falta de peças essenciais, como 
despachos e sentenças. 

 

III) TABELIONATO 

As contas marginais de emolumentos, deverão discriminar: a) Ditos emolumentos; b) o 
acréscimo ou selo do Estado (Tabela O do Regimento de Custas) ; e) a taxa de aposentadoria 
respectiva; d) o selo federal aposto, quando seja pago. No caso de escrituras, tais cotas 
discriminarão, também os emolumentos do distribuidor e a taxa de aposentadoria 
correspondente, cujo selo será posto no livro de notas usado. Não se justifica pague a parte o 
chamado selo do Estado referente à distribuição, pois o citado Regimento interpreta-se 
restritivamente (Cf. Tab. O, a "contraria sensu"). 

 

É preciso que se observe realmente o disposto no artigo 1.632 do Código Civil, na lavratura de 
testamentos. Não basta que se diga que dito dispositivo legal foi observado. O ato deverá ser 
encerrado com a subscrição e assinatura do Tabelião. 



 

Adotado que seja o sistema de fichas para registro de firmas sujeitas ao reconhecimento 
notarial, aquelas deverão conter claros relativos à identidade não só do apresentado, mas 
também relativos à identidade do apresentante ou apresentantes (Nomes, estados civis, 
profissões, residências). Em cartórios inspecionados foram examinadas fichas com esses 
requisitos. Todavia, os claros não se achavam devidamente preenchidos. Tal omissão, no 
tocante à identidade do apresentante, somente se compreende quando seja exibida Carteira 
de Identidade expedida por serviço autorizado. É preciso abolir a praxe de tais omissões em 
referência a pessoas conhecidas do serventuário. O registro pertence ao cartório, que poderá 
ser provido por serventuário estranho. Tenha-se, pois, sempre em vista o disposto no artigo 
1.º da lei 819, de 31-10-1950, c/c o artigo 3.º. 

 

Quanto a borrões, emendas, entrelinhas, rasuras, índices e outras particularidades da 
escrituração dos livros obrigatórios, hão de ser sempre lembradas as "Instruções de Caráter 
Geral" deste provimento". 

 

IV) CARTÓRIOS DO REGISTRO CIVIL 

Os livros de escrituração principais desses cartórios recebem designação por letras. Assim, os 
números que designarem a ordem de abertura dos vários livros da mesma série devem ser 
postos depois e não antes da letra correspondente. 

 

As anotações feitas em obediência ao artigo 114 do decreto federal 4.857, de 1939, serão 
sempre averbadas à margem do assento atual, com expressa remissão ao anterior. À margem 
deste, será também averbado o assento movo, com dados expressos (artigo 107 do referido 
decreto). Quanto às comunicações, serão averbadas à margem dos assentos feitos no Cartório, 
com indicação do protocolo ou registro postal correspondente àquelas. 

 

Duas anotações se fazem necessárias nos processos de habilitação para casamento: a) Na capa 
de cada processo, serão anotadas o número do livro Registro de Feitos, o número de ordem 
correspondente aos autos, a data e a folha do registro em causa; h) No final de processo (além 
da certidão relativa ao livro, folha e número do assento do casamento), o Oficial declarará 
quem fez o pagamento dos emolumentos cotados à margem. 

 

Quando os pretendentes (ou um deles) forem analfabetos e alguém assinar a petição a rogo 
deles, essa será assinada não apenas pela pessoa rogada, mas também por duas testemunhas 
que tenham presenciado o pedido de assinatura assim por terceiros. Todos devem ser 
devidamente qualificados então, a pessoa que assinou a petição e as testemunhas, 



esclarecendo-se os dados qualificativos necessários (Nomes, estados civis, profissões, 
residências). Assim também quanto à declaração dos nubentes. 

 

- Quando os pais dos pretendentes (ou um deles) forem analfabetos, o consentimento dos 
mesmos, desde que exigido, far-se-á através do termos presidido pelo Juiz de Casamentos, 
assinado por este e pelo Oficial. Outrossim, colher-se-á, no termo, a impressão ou impressões 
digitais (Polegar direito) dos pais. 

 

Na contagem de prazo dos editais de proclama, exclui-se o dia da afixação deles em cartório e 
inclui-se, portanto, o décimo quinto dia contado a partir do seguinte ao da afixação. Isto é, 
esse décimo quinto dia computa-se no prazo. Semente, então, no dia seguinte poderá ser 
fornecida a certidão de habilitação. 

 

Quanto aos editais de proclamo expedidos no interesse de outro cartório, fica esclarecido o 
seguinte: Findo o prazo, o Oficial remeterá àquele, onde se realizará o casamento, certidão de 
que correram os editais sem oposição de impedimentos e de que não tem ele o que declarar 
de ofício a esse respeito. Não lhe compete expedir certidão de habilitação. A expedição desta 
compete ao Oficial do cartório onde o casamento irá realizar-se. 

 

Os autos das habilitações de casamento deverão ser organizados de acordo com o andamento 
dos papéis ou os atos realizados. Não se compreende que aqueles somente sejam assinados 
pelos Juizes de Casamentos e Oficiais, ou mesmo pelas testemunhas, na oportunidade de 
serem examinados pelo Doutor Curador, nos termos do artigo 51 do decreto lei estadual n. 
11.058, de 26-4-1940. 

 

V) CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS 

O Protocolo deverá ser encerrado diariamente, haja ou não apontamentos, e somente poderá 
ser escriturado pelo Serventuário, observado o disposto no artigo 201, do decreto 4.857 
citado. 

 

Os livros talões, antes de escriturados, devem ser submetidos a rubrica de Juiz Corregedor, 
observadas as formalidades legais. 

 

- Ainda assim quando seja autorizado e adotado, o sistema de livros talões em folhas soltas. 

 



Torna-se indispensável, porque exigido no mencionado decreto, a existência, no cartório, do 
livro Auxiliar (artigos 182, parágrafo único, e 197 desse diploma). 

 

Recomenda-se, quanto as transcrições das transmissões, fiel observância dos artigos 214 e 244 
de referido decreto 4.857, esse, último dispositivo modificado pelo decreto 5.318, de 29-2-
1940. Quando nenhum título anterior exista transcrito após a vigência do Código Civil, cumpre 
seja registrado, para filiação do atual oferecido a registro, "o último anterior ao Código Civil", 
observado o disposto nos artigos 233, 236 e 237 (este constituindo restrição) do decreto 
federal 370, de 2-5-1890. Mesmo no caso de título remoto ser daqueles que não estejam 
sujeitos a registro, "segundo o direito então vigente", deverá ser examinado pelo Oficial, na 
oportunidade da transcrição atual, consignado nesta os dados essenciais desse exame. Não se 
pode esquecer que o Registro de Imóveis é regido por disposições que, no todo, formam um 
sistema. A transcrição só estará completa quando houver passado por todos os livros atinentes 
ao ato, desde o Protocolo até o Livro 6. Ora, as indicações nesse último livro devem remontar 
aos títulos anteriores (pelo menos até certa data) ainda, àqueles que não estivessem sujeitos a 
registro segundo a legislação anterior, desde que seja aplicável o disposto no citado artigo 244. 

 

O Indicador Real precisa ser escriturado de acordo com o artigo 188 do decreto 4.857. As 
indicações farão referências, tais sejam as mutações relativas aos imóveis, aos livros 2, 4 e 8, e 
não somente ao livro 3. Ademais, "cada indicação, segundo a terceira alínea do referido , 
artigo 188, destina-se a um só imóvel, registrando-se, no espaço-sexto respectivo, não apenas 
as transmissões relativas ao mesmo, mas também, os ônus que recaiam sobre ele e tudo 
quanto possa afetar o registro em causa. 

 

Acentua-se a necessidade de ser observado, paralelamente, o disposto no artigo 189 do 
mesmo decreto 4.857. 

 

Quanto aos livros e escrituração respectiva, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e do 
Registro de Títulos e Documentos, recomenda-se fiel observância dos artigos 122-ss. e 134-ss., 
destacando-se o disposto nos artigos 124, 126, 128, 130, 140 e 143-ss., do decreto 4.857. 

 

O Livro de Apontamento de Letras e Títulos para protesto, no qual, à guisa de protocolo, 
anotar-se-ão a hora, o dia, o mês e o ano da apresentação, deverá ser autenticado com as 
formalidades legais da rubrica do juiz. No caso do n. IV, fim, do artigo 29 da Lei Cambial, o 
prazo relativo ao protesto conta-se a partir da afixação da intimação em cartório. Recomenda-
se a abertura, com observância das formalidades legais, do livro de protestos para fins 
falimentares (artigo 10 da Lei de Falências). 

 



Recomenda-se a abertura, no setor do Júri, dos livros de Revisão e Sorteio de Jurados e de Atas 
de Julgamento relativamente aos Crimes contra a Economia Popular. Tais livros não se 
confundem com os do Júri propriamente dito, como se vê, claramente, do artigo 22 da lei 
federal 1.521, de 26-12-1951. 

 

Recomenda-se a abertura do livro especial mencionado no § 4.º do artigo 5.º do decreto lei 
federal 6.023, de 23-11-1943. 

 

O Livro de Férias da Corregedoria Permanente destina-se a registrar as férias de todo o pessoal 
do juízo e não apenas do pessoal do cartório, que, assim, centraliza ou deve centralizar as 
particularidade da administração funcional da comarca. 

 

VI) DELEGACIA DE POLÍCIA E CADEIAS PÚBLICAS 

Foram visitadas, em todas as comarcas, e inspecionadas. As recomendações que se fizeram 
necessárias foram consignadas em termos nos livros examinados ou no termo de visita 
respectivo. 

 

Cumpra-se. 

 

Publique-se, remetendo-se cópia aos M.M. Juizes de Direito Corregedores Permanentes das 
comarcas visitada, para que façam transcrever este nos livros competentes dos cartórios 
respectivos na parte que interessa a cada um e integralmente nos cartórios das Corregedorias 
Permanentes. 

 

São Paulo, 20 de julho de 1960. 

 

Samuel Francisco Mourão 

Publicado no D. J. de 22/7/60 


