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K~~:::m}~N'/l!: f. c a~.n:E IÇÃo 
c ( 'i'IA~1CA- D~-S~Ürr o--~umRÉ ; 

1- Em cumprimento ao disposto no art. 17, 

do Regimento das Correições, com 2.8 moc~i:ficações subseqlXen 

tes, qUI;) determina a correição goro.l, no :Cstado, em dez 

(10) comarcas, cada [',no, inspecionei, em companhia dos Drs. 

Maércio Frankel de Abreu Sampaio e Edeard Aparecido de So,11: 

za, M.D. Juizes Auxiliares do. Corregedoria G3)~8,1, todos os 

( cartório~, delegacias, cadeias e outras devendências sujei 
, 

,~ ;'t- tas a correiçao, da comarca de Santo Andre. Auxilio.ram, 

correcionais, o Dr. José Cardoso Fi 

lho, M.D. Juiz de,Direito da 9ª Vara Cível, e o Dl'. Rubens 

I,'err2.z de Oliveira Lima, 39 Jui:: substituto da 2ª Circuns

crição, com sede ~m Santo Andró. Funcionou como o;;o1'i v ã o 

o Sr. Ezio Donati, 2:té o momento em que foi obrigaci () a a

fastar-se dos trabalhos corre0 ionais, por r10t ivo de :t:'c'rça

maior. 

2- A audiência iniciO,l rel'.lizou-s3 no dia 
,

24 de fevereiro, as hor;::Cl, com a presença dos maziGtr~-

dos em eX9rc{c io na cotné.'.rc a , D1ClUbros do Ministério Fúbli~O, 
, ,~ 

advoe;ados, bem como de funcionarios sujeitos Q ccr'reiçao.

Os funoionários que não compareceram justific~ram, oportu
,. . 

namente, a sua ausenCH1. 

3- As instalações do Forum de Santo· André 

sno pésoimas. O prédiO possui dois p3vioentos e nno tem e 
~ , \

levQdor. As salas, com exceçno da que e dectinada ~s ses

sões dD Júri, são Oe cartórios amontoQQ-se e os 
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corredores apres.mtcOl um especto de d0sordem, pela compl.8_ 

te ausôncia de so.lo.s de espera e pelr. circunstê.ncia de G 

xistircm escritórios partioulro:os 0.0 lado dos certórios. 
, ,

Tais fatos, al~és, J:': forem cHotedos pc lo 

meu 2.ntecessor, o eminente Desembc.rr:;edor Ol.:1vO Lime Guim.§: 

rães, nn correi9no rcalizade em 19G4" c comunicados c.o Go 

vêrno do Bstc.do. 

4- O Cartório do JCU"i e Anexos, que se nCM 

inst2.10.do em pr~dio distinto do J?orum f nQo possui espn ç o 

neccssé,rio PC,T(, um trc,bnlho efici,enGo. 

Alü~s, o. g::..-a11de f;1[üorin c10s certórios de 

comarca 2.chc-se mal instc,l~.d::'., s,jndo que, ctn cada um clê 

18s, foi O,,!}otr.da no respoctivo livro ('lO visitas tel oir 

ounstc.noü:, • 

5- A Delegc;cir. c o. Cmlein Pública de Santo 

André ústco, iguZ'.lment8, mal ins'klc.c1c,s. :Gsto, últimc. foi 

eté interdi tedo.. As pouces celas em funçco estão, c.cumul.!:! 
3 ,_ 

dc,s de presos, quo so queixarem da r.12. o.limcnt2.ç!1o. O 

blemn jé fôra anteriormente focnlizedo om tênno de visito. 

pelo ropre~,mt~nto do ~1inistério P{iblico, com o C()~~ .)1 lHO}} 

' t ~ o C " Pu'blJ.' cf" de ~,~T!"".,11,~,.'.,A SJ. uaç2.o QC', aneJ.a ~ v.' ~ quo ,f: 
, ,

to 
~ 

hc. :pouco estrN2, rocebendo prosos do Santo And!'t] 
~ 

7 r,,,.~o e 

melhor. Em umc, c1c,s cclD,s Ei~ [',chave.m inúr'lCros prüsofJ, que, 

, , ~ ~ ~ ri " t2.mbcm, se quoi:wro.m dn m::.: o.limantnç::'.O 0 d;:,', :UÜ'v/:!Q c.{f,uo.. 

Tive oportunidndc de f2.zcr recol1lcndt,çÕJs 0.0 fornoc(,dor o 

eos ccrcoreiros. 

A Dl' C ' , P/bl' d ~í.J.·'l)cirr.oA 3 ogncJ.o. Q c. e,aOl8. .u leu e - . 

Piros nEo possuem, de mGsma forma, in8tnlo.0~es edequ~dns • 

sob prOCOSGo. 

... 
ULl preso , 
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A propósito, oficiei nos EX80s.Srs. 

rios do. Justiço. o Negócios do Int'3rior o cl2 Sor;urc.nça Pú

blico.. 

6- O Serviço do Colocc,çco Fo.miliúr do Mon.,Q 

res, com ntendimento médio de 1.200 fo.i'lilins, mentóm-sQ 
,,. 

com um so funciono.rio em sue, dircçc,o, nJdescit2ndo, d8dc. o. 

natureza do próprio serviço o o seu itolumc, de o..ssiotontes 

soc i8i8. 

7... Durante o oxc,mo do livJ~08, pepóis o do

cum.entoo, forc,m obso:rvo.dos diversos orros, irrogu10rida 

dos e omissoo s, quo devem ser omdnd~,dos o supridos • 

mend2.çÕC8, quo ore s~o foit2.3: 

a) Os t~rmos de o..borture e encerremento 

dos livros oficio..is doverGO contor o nome por extenso do 
~ 

juiz que devera
,. 

lo.nç:::r o. rubrica, bem. cono (l,~verco ser l.g 
, ,.

vrcdo s nO. prime i 1'['. e ultimo. f olhes nUPle rad8.s. 

b) Segundo dispõe o 0.1""t;. 6 2 , do DccrJto n 2 

4.857, de 1939, os livros dos rogistros públicos Borco a 

bortos, numere,dos, rubricedos o encerrndos pe lo. 2.u-Gorid2.

de judici6rio., ou odministretivo., COMpetente. 

nüo obst::,n'tc, COrlO houve c.utoriz.::.çno ent.§. 

rior pare o uso de cho.ncolc., ocorreu, nC!. comarca do Santo 

André, corruptolc. nocivc., poio inúmeros livros cctê:o 

chnncolndos duplamente, com c.sGinnturc.s i18~{vei[) n08 tê!, 

mos do c.bcrturn e cnco rro.rlcnt o , 30m correspond~ncir. !tom 

na chr,ncolcs. Foi cncontrc.do um livro SCi"l nssiní).tnrc. no 

tôrm.o de [',borture., sondo que o t~rmo de oncorromonto no c. 
> .

chavo. aF)sin~,do por um Juiz (J a ol1Lnccla ar'L-:' de outro. Ve,

lo dizor, nc.o se cump:r.':i,u n loi o o livro 1;ornou-s(~ Gl.wcoii,.:( 

· - t· c· d"df'") j·l"'hQ., 11'G' o L('"\ m.. ~.-S.~...,,.1*vc1 de ~m:pLlcnt.çno, n;.1. SUc. ~"n,,':)n ~ ~ <'o "" ,"u~vtl ' ,I" 
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i. 
I, 

ffir.tório. não f;r melhor solucionada, e om conformidc.do com 

delibor2.ção do Egrégio Conselho SUllerior de MD.giGtr~~.turc., 

cumpre que, nos livros de registros públicos, r.3 chcmce -

las sejam apostas dirotnmento pulo juiz, havendo expresso. 

menção do sou nome por extenso, nos têrnos ele abol'ture. o 

encorreffiento. 

c) Os livros oXigidos por lei o em uso de 

vem ser bem conscrve,uos; e não dile,ccra(los, como se o:'chütn 

alguns no cart6rio do Distribuidor. 

d) Os o.rquivos devem ser orgnnizados de 

forma a facilitnr a busca. 

e) O Partidor, Distribuidor, ContGdor e A 

valiador Judiciel, bom como os Gcrvontu6rios dos cnrt6 

•
1'108 

(,C1ve1S c1 ~ ovoro.o 1OJ8JrVar, . I 
r1coros~mon;c, os prezas j ...~ 

dicio.is, cor,lO os provistos nos arts. 22 e 23, do CPCB. As 

demoras verificadas oEo oxceosivao. 

f) Não cão pormitidoG t5rmos com dat8.s em 

bran90, nem conclus~cG Bom a monç~o expressa do nomo do 

juiz. 

g) Os autos rotirados de cart6rio dcvcr~o, 

sompre, consto.r do "Livro do cc.crg;' . .c:" c dnvcrÔ:o ser cobra

dos oportunL'.l'lcntc. 

h) Somente 2,8 pGfWO,"8 expn)soamentc mene).? 

no.dC1s em loi podcrno retircr autos do cl1Y't6rio. 

i) Nos c~rt6r1os crim1n010, o lcnçumGnto 

do nome do 
, 

1'0 U no rol do 
, 

c ulpc.dor: davare, sor foi to iDedi.::; 

to.monto, em cUl11primonto 
, 
n 

~ 

d,.'ciflL'.O. 30 houver rocurso e -

fôr provid.o , di:'.r-S0-f b::üXG nc~. r(H~poctivc. colunc, do tudo 

ficiDio do Justiçc dovorRo contor 08poCific~ç~cG GufiCion 
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suficientemente olUCiO,c.tiV8.8, nok.do.!!1entü no que se roln

cíonn com c. vorba de conduçõoG. Sondo meis de um o. , cons

t2:rco tôdc8 de, certiclQO, como diligências dilJtlnt[:,s. 
, . t ' k) Quanto aos cc"rtorioo do reg~G ro, e m~q 

ter o, rigo~o:::a obDervtncia do dispooto no art. 28, do De

croto nº 4.857:- ItTodolJ os clins, 2.0 tQrmi1K~r o 8e~cviço, o 

oficial gunrdo.r6., debaixo de chc.vu, om lug2.r fJoguro, 00 

livros, bom como os documcntóG c.prcscnt.:.:dos. 

1) Os sorvontn:rl08 do ro tro civil das 

possoe.8 nntl.lrc.is deverüo cumprir, rif;0J:os'-,r'1QYJ.trJ, o dispo_§ 

to nos arts. 114 o 115, do D\.Jcroto nº 4.857, fc.zendo, se,m 

pro, 

01) As comunicc.çõus r·furidG8 no c.rt. 114,

do Decreto n Q 4.057, devor~o oJr c.uotidc.c no livro onde 

foi 1c.vrc.do o Qs~cnto. 

n~ N50 sEo permitidos ospnços om brc.nco no 

corpo do nssonto. 

o) O 8.8Sonto doverf ser enccrr~do com a 8.S 

sino.ture de 'luom o lc.vrou. 

p) No ru ctro de~"r::.~~"~:iG, clU!lprc ,o..~servar 

que, n<:.~. colun:l dcctincédo. ê. qucüi(Ldc do 'cf tulo, pouc()",~E1-=. 

port~ consignGr o ins'cruniJnt o (cccri turc, y f or'j;:-l y c8rt~i~_:,_ /
--""- ----, ~~~--'.---- .~ 

düo). O ÍEl]\Ort;"nto Ó c. ÜElpocific'J.ç~() do t{tulo 'luO confi 
, " .••"~,,.,,+~ /. (d'guro.r o. Co,U81.: J ltr~ ~ co,. Nosse, co 1 u.:L18:, por cO:l.'~(;!::I~intc ,s.C! 

, " tivc.s ou filindc.8 o.quclo intercsflo: cC",:~jl" c v,"ndc\, doa> 

çõo, pc..rtilho., pcrrmto., hipotocc. etc•. 

- ..... ' gulc.1'monto, nC'.o lllt,;~ndo é:'. rac;rc o 1'e 

~ 

dnçno: sc: o 
, 

OXê.to 'lLlO (\ c1(;SI~hJrllnoQlHC;nto 1;orritorio.l post(]

~. 'i~ 1 ., ·'r"~rior nr.o cx~go J:;;J'()", Ç'i;O (O 1' >.'('][',.,):'0, :!,', :O:t· l '0, nu'lovo 
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cartório, á mister, contudo, que o oficiel consigno, re _ 

sumidc.mento, os d[,c1os do.quGlo eto precedente entüs de cOE 

sigrJ.8.r', no Indicador, o pril"J.'liro do sue. competência, o. 

fim de o.lcunçur o objetivo func1:1mcn'/jo.l elo livro, ist9 é 

p~oyo.r c. continuic1.J.do do r2c;istro. Exemplo: 14ª Circo do 

S.P. - 3-T/IlO.OOO. 

-As promcsses do vende, DS CCBaoos ou pro 

llless8.S de cessno d['.s unid['.dos o.utônol'n,s dos condon1nios 

. '. ((. aos comprOm~S6c.rlos, oponlvclo. tercoiro. 

Esses aveTbc.ç~cs, antc.nto, por neo c.ltorn

re8 o. situação do imóvel oriGinal, nco poclom justificar 

indicações prÓprio.s. 
..

Cora efoito: o TGgistro por Llvorbo.çeo nao 

disponso., nem substitui o dos c.tcCs constitutivos ou tro.ns 
o()' 

lntivos de dir:;itos roc.in no, formo. e pC.T' os of~itos das 

leis o' rogulD.lTlontos, doe rugÜJt1'0S públicos (urt. 8 Q, do :te 

creto-lei n Q 58/37). 

As c.vcrbc,çõos que nuo nl ton:'.rem 8. si tU8.ÇÕO 

dns possoas ou dos il:JóvOis, porQue a inscriç2:o ou trems 

criç20 em que se fiz0rm:l devem s u'isi stir J neo - oorco mon 

ctonndns nos indicndorc s. Na Coluna _ôn~ ( do Livro 8) .! 
,

rão sendo escriturados pnssivcmente, por dosc~rgc, os nu-

meros das !worbr.ções dos cont:~;-.tos promiGsórios de vendo., 

quo se ccncolarão, posteriormente, 1'810. justaposição ati

vo. nos CL:~OS em quo e11lD se derem, ne formo. regulamentar 

(ALTINO A. ])E OLI'lTZmA, Registro de Imóveis p. 134/135 

1938) • 

q) As Delegacias e c.a CC'.c1cia.:3 PÚblica.s do-' 

vürco pos'suir todos os livros exigidos cm 19i J pouco 1m 

portando o monor ou mC\1or volume de sorviço. 
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As Dolognciao de Policio doverão possuir, 
, 

c.lon de outros, os livros do "RGgist~o gorc,l de prcsos1t ú 

o "Registro de criminosos forc.gidosl!. 

E as Cadeins Públicas deverão possuir, a 

1ém de outros, o "Registro de ent ro..dns e saidcs de pres90'~ 

11Rcgistro de óbi tos n~:.s prisões ll e o "Livro de vist tcs" • 
_ N 

8 ... Improssoos, bom corno olttr[co rocomond(.1ç()(B 

e de'Germinnçõoo de carntcr mais Gspoc1.fico, c.tinentes "cs 

instc1ações, 12.0 pesoo0..1 (;) serviços c1;::. cc.dr, cC:t;tório, fortlm 

consignado:s no rospectivo IIL1vro de v1sitns lt 
• 

9- A COf\C,rcc. de Snnto André, co.!!! 

preendendo o municipio da. sode e os ;::llmic{p10s de Ribciroo 

Pires, Mauó e Rio Gr::mdo do. Serre., cüérn de vfrios diotri

tos, é uma dc.s mc~is importc.nt(;s elo Ectc.do de são Paulo, 
- , . ,

nao 80 pelo volume de fo~tos, como, tarolbc r.! , por 80 tratc.r 

de Ut::l dos mnis vigorosos centros econômicos o industriais 

de todo o po..!s, c, c.pcsnr disso, conta., atualmente, com 

apenuo um Juiz titulc..r,· o qUi:;; c?nstitui sério entruve a.H 

me. boa. c.dministro..çno judiciário... 

Os r:la.gistr~c1os e8 exercicio ni.', com~rc3. - o 

único ti tultJ.r c.cnc.vc-sc: o.fcstc.do por !'lotivo de 11101éstia 

sco, em rc[~r(..'., ou f:lubsti-tutos ou titularcH3 de outrD.s co 

mo..rco.s, com exercício Ct~ul~tivo. 

. d'" fTodos emprügcCl 0:'·'vrC1.or ~n::r~ os os orços 

merecedores de cncônios, c. fim de imprit::lir nos serviços 

forenses o ritmo indiSpcns2.vel [~ 1')00. distribuiçc.o de. jus

tiço... 

MC1.0, ;, pcrto de. diroçc.o da. COí'lnrce exige .I:! 
~, r 

ma corte continuidc.do [',c1niniotn~.tivo., O que uno G pOSSl 

vaI, na C1.tue~ conjunturc, cl:cde e ins':a.bilida.do dos ju{zos 

om exerc1cio. 

; 
i 
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Impõe-se, pois, UH:1, soluça0 urgente pD.I'a o 

problo!!Ul. 

10- Os tre.ba1bos correcionrtis terminaram 

no dia 8 do corrento. No. forme. do o.rt. 10, do Decrr:)Íio-lei 
A 

n Q 16.484, de 1946, foi disponso.da c. c,udiencic. de encerr.Q: 

mento, baixando-se o presente Provinent? 

Reeistre-se. Publique-so. Afixe-se no edi

ficio do Forum do. ce'!'m.rcc. c cumprc..-so. 

380 Pc,u10, 30 de no.rç o de 1966 

Alceu Cordeiro Fernandes 
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