
~eferente à correição geral 
nas CO!11arc~as de Rib.eirão Pr~to,Jar 
'~~po~=rrs-;-~Cravinhos e_São Vicente'. 

II No período de dezembro de 1966 a 
fevereiro de 1967, em cU!'i1pri~ento ~s disposiç5es do 
Regimento das Correiç5es, inspecionei,. pessoalmente, 
e em cO!11panhia dos Drs. Edgard Apparecido de Souza, 
João Penido Burnier Júnior, Juizes Auxiliares da Cor 
regedoria Geral, e Odyr Jose

, 
Pinto Porto, convocado e~ ,

pecialmente, todos os cartorios, deleeacias, cadeias e 
"" .., lOoutras dependencias das Comarcas de ~ibeirao Preto 

, -Jardinopolis, Cravinhos e Sao Vicente. 1:!'uncionou C0!'i10 
escrivão o Sr. Ezio Donati. 

- ... 2. Em Ribeirao Preto e Sao Vicente, 
foram realizadas audiências de abertura dos trabalhos 
correcionais, sendo dispensada tal solenidade nas de 

...
mais comarcas, nos termos do art. 10 do Decreto-lei nº 
16.484, de 1946. Com funda!11entonessa mesma lei, 
dispensei a audiência de encerra!11e.nto em tôdas as co 
marcas visitadas. 

3. Em Ribeirão Prêto, verificou-se~e 
, • , A _ 

o predlo do :iForum ll e novo e apresenta boas condiçoes 
de funciona!11ento. A Cadeia P~blica, porérD,apesar (:tos 

,
extraordinarios esforços das autoridades encarregadas 
de sua ad!11inistração, não possui os requisitos neces 

, '\ 
sarios a sua finalidade. Construçao obsoleta e em es 
tado precário, está exigindo do Poder competente ur , 
gentes medidas para a sua melhoria. Alias, seria dsse 
jáve1 a construção de prédiO próprio e !11oderno. 

, A situação do ilForum ll de são Vicen 

1 
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, , . 

Vicente e lame.ntavel. Co~arca de vital importancia, 
est~ exigindo deslinde urgente para ~sse problema. Nio 
possui Cadeia PÚblica e os presos são recolhidos ao 

I'

Presidio de Santos, que visitei pessoEél:Jente. As ins 
IY Ã I , ,..,

talaçoes desse presidia possuem precarias condiçoes de 
,." "" ,

segurança e nao contem 00 requisitos indispensaveis ao 
'" - ,seu ohjetivo. O esforço de sua direçao e i~enso, ~as 

_ , Ao I' 

nao pode su)rir as suas incriveis cleficiencias. E um 
problema sério que exige solução urgente por parte dos ,
poderes competentes. Alias, a Corregedoria Geral, em 
administrações anteriores, j~ soiicita.ra providêYlcias 
governamentais a respeito. 

, 5. Jardinopolis e Cravinhos aao comar 
.., 

cas de parco movi'T1ento e as suas instalações sao, em 
geral, adequadas. 

6. Visitei, pessoalmente, todos os ~ 
tritos dessas comarcas, nio obstante as dificuldades 
de comunicação com certas localidades. 

7. As recla~ações apresentadas contra 
o andamento dos serviços nas comarcs.s de Ribeirão Prê 
to e são Vicente estão nos autos da correição. geral e 

• A (

todas as providencias exiglveis foram tomadas. No to 
, ,... 

cante a atuaçao de um escrevente, foi determinada a 
,." ...

instauraçao de siadicancia a ser realizada pelo tIM. 
Juiz de Direito corregedor permanente do res:)ectivo ca.r ,
torio. 

8. Durante os trabalhos correcionaig
.na comarca 'de são Vicente, foram realizadas inspeçõea 

, "\ em cartorios das comarcas de Itanhaem e Guaruja, para 
a apuração de irregularidades. 

9. Nos respectivos livros de visitas, 
, ,

ficaram consignadas, conforme a hipotese, especifi0J! 
mente, determinações, instruções, bem como a fixação 

~.. 
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de prazos, para a regularização de livros e 

,
10. No curso do exa~e de livros,pe-peís 

e docu~entos, fora~ o.bservados diversos erros, irrG!;}l 

laridades e o~issces, ~ue deve~ ser e~en .os e sup:i
~ ...... 

das. 

Para tal fim, al~m das reco~endaç5es e 
deter~inaç~es constantes ~os ?rovi~entos nºs 3/66 e 
8/66 a reopeito elas corre:i,çõ.o;s 118.8 comarcas d3 Santo 

André, Ca!'agu.atutuo,'1, Ubnttl.ba e são Eíebastião, são e,;, 

pedidas as segl::.i.ntes instruções: 

I - De ordem g~r~l: 
a) Todos os serventuários são obrigados 

a possuir e a trazer atualizao.a a sua. co 1eç20 aa lei[', 

regula~entos, reei~entos, Drovi~entoa,iDstru~;8s e ar 
'\ ,.. I'

dene de serviços atinentes as funçoes de se".:..:: ofic iOE 

(C.L.F., art. 597, nº XII). ~ntre as ~encionG~as ~ 

truções, incluem-se as dec is~es de dúvida, que &n ~fe::" 

to nor~ativo. 

b) Foi notada a exist~ncia de auxi 1 i.C'. 

ras não regular']ente contratados, com a violação éb art , 
21 do Decreto nº 5.129, de 23-7-1931, os quais não 'cc-.,' ~ 

dem assinar o livro-ponto. Deve ser obedecido o d~s 

posto na Portaria nº 16/53, lavran0.0--se o instru'TIentl"; 

de contrato, duas vias do ÇL1..:a.l serao - cllviadas, a S6 

guir, à Corregedoria Geral. 

c} Deve ser afixado em lugar be~ vis{vel 

do cartóriC\ e frauQJ}eado ao pÚblj.co um quadro com aq 

tabelas atualizadaEl de custas e emolu']entos taxados fi? 
, 

ra os atos do oficio? abra 8 todos os anexos, n~s 
À 

termos do art~ lI? item XI ,let1'8, i;gíl, do Regir':ento 

das Correições, e a.rt e 23 do Jegi"1ento de 0ustas. A.s. 
I'

si:n, Quando se tr8..tar, por G;~el1plo, de c'artorios dos 

ofícios de notas. cujo anexo de escrivania judiciai 

funcione, por determinação judicial, em local difere.t 

l 
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diferente do tabelionat{l, em ambas as dependê.nciSJ 
deverão ser afixadas as tabelas ilAu e IIJII. 

d) Deverão ser sub~etidoB mensalmente 
ao visto do juiz corregedor per~anente os livros 
de carga de mandados e de 8,utoS. de registro de 

~ - ,co:nunicaçoes ao Departa',TIcnto de Investigaçoes, di~ ,
rio da receita e despesa do cartorio e de ponto 
dos serventuários, escreventes J au-,,,:iliares e ofi 
aiais de justiça, se o juiz não determinar que se 

jam exibidos em per{odo menor. 

11 - QU&~~O 10 ral~S;fe @~v~l 411 pallcal nl;~ 
a) Recomenda-se que os cart6rios do re 

gistro civil dafJ" pessoas naturais, a exemplo do 
que faz a serventuária do cartório do registro 0..1.. 

,
vil do 22 subGistrito - Vila Tiberio, da sede da- '" (cO'narca de Ribeirao Preto, organizem o 1ndice g~. 

r2.l dos registros de nasci::;ento feitos fora do 
prazo legal. 

b) A dispensa de editais de proclamas,
de casa!l'lento sà"oente se justifica por 'notivos se 

,..., r , ,
rios, conforme dispoe o art. 102, ~ unico, do C~ 
Civil, à vista de comprovada urgênCia na realiz! 
ção do casa'1lento, e não para atender à CO'TIodidade 
dos interessados. Naqueles casos, em que a lei 
permite a dispe.nsa, os contraentes. em petição d,! 
r1gida a.o juiz de casa!l1entos. deduzirão os moti 

... 
vos da urgencia, provando-os, desde logo, por do 

A 

cu~entoa ou teste!Dunhas ouvidas com a ciencia do 

órgão do Mi.nistério PÚblico. Quando o pedidO se 
fundar em crime contra a honra da mulher, a dis 
pensa dos proclamas será precedida de audiência
dos contrae.ntes, e:D separado, e e:n segrêdo de· jU!. 

tiça, como deter'nina o art.744 do Cód.de Proe. Ci 
vil, não bastando, portanto, sÍ"n)les atestados m.~ 

dicos, como ocoureu no cartório de Serrana. Se o 
parecer do Ministério PÚblico fôr contrário à pr.~ 
tensão de dispensa de proc lamas J e os nubentes COOl 
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~le nio se confor~arem, O pedido ser~ julgada pela 
juiz corregedor permanente do cartÓrio (art. lº,§§ lº 

e 2º, do Decreto-lei estadual nº 13.856, de 29-2-19k 4, 

in R o T., 149/415) (O 

" . ,..c) O registro de o orca nao pode ser fe;b. 
t" ~ediante a si::n:;::,les doc laração de empregados dasil0T. 
ganizaçEes de Luto", portadores embora de atestado de , ,
obito. O que a CorrGgodoria Geral per'l1itiu a vista 
da consulta for~ulada no ~rocesso nº CG-6.810 foi is 
to: para ::ne1hor facilic1n.dc do serviço e cO:J:lodidade 
dos intercsso.dos, tais orc;nntzações poderão aprese!?; 
tar com o atestLdo de ó1)ito um i::n~Jresso contendo os 
dizeres, preenchidos, co art. 91, nºs 1 alI, rlo De 
ercto nº 4. 7, de 1939, assinado por pessoa da fam! 
lia, C011 a, doc laração de parentesco, 01)s()rv2.de. o.. OL' 
dem do art. 90 .0.0 citado Decreto, e a fir~a r3con~i 
da. ~sses informes ser~o transcritos pelo oficial 6~ 
registro no respectivo asscnto e arquivado no 
rio. 

d) A avorbo.ção, nos t~rmos do art. 106, 

do Decreto nº 4.857, de 1939, oerá feita pelo oficial 
do cartório, e~ que const8.r o assento, à vista da sen 
tença, mandado, certid~o ou documento legal e aut~nti 

..J • '" • d ~':"i . t" p': l'co, CO!ll a f1.ULtlGnC~a o l~_n1.S er1.o:'11.'). 1CO. 

e) No cartório do re stro civil da se 
de da co:narcD.,. ou no cIo 1º suhdistrito, quando houver 
mais de 1111, haverá, alé~1 dai:! li'\r}."oS e 
"DH, um outro, desiGnadO pala lotra para C1. ins 
criç~o dos de'TI2is atos r01~tivos ao estado civil, ia 

' . - ·t·- " t o e, e::nanc1.paçoos, 1n ordlçoea e 2usencias, bem como 
opç~o pela OD.CiODalidada brasileira (Decreto n340057, 
de 1939, arts .. 43, § único, 100 e sgs., 42, e 
113). 

f) Na inscrição da 8'Jancipação observar 
se-a 

, 
o processo estabelecido no art. 101 do menciona 

do Decreto, independento~ente da )resença de testsrnu 

l 
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testemunhas, mas com a assinatura do a3)resentante, 
'. .que, obrigatoriamente, deverá ser o propr~o emanc~pa-

do, ou o que o houver emancipado, tao- somente. Nenhu" 
, ,. 

ma outra pessoa podera faze-lo. 

111 - Q\l8nto ao tobelionato de protesto de t!tuloe • 
dooumentos. 

o protesto de titulas é extrajudicial, ,
formal e ~.s~s_e~~~j..?_~e_l1.te. .PE9_bato}'.i_q, devendo ser lavr!! 
do pelo tabeliao - de protestos, " ".serventuar~o publ~co 
nomeado regularmente, na forma da lei. O oficial en

( ...
carregado do protesto tem, no ju~zo, wna funçao de ~ 

xecução, e não de julgamento; deve, pois, atender in
distintamente às partes que o procurem não lhe sen d o 
licito recusar os titulos que lhe sejam apresentados, 
uma vez que tenham os requisitos cambiais e não sejam 
exigidos antes da data do vencimento, ou fora do lu
gar de pagamento. O papel do oficial é, por assim d,! 
~er, mecônico. Se opuser dúvida ou dificuldade à to
.': ".,.,,
mada do protesto, podera a parte reclamar em petiçao 
ao juiz, que, após a sua ouvida, decidirá. A dec! sã o 
favorável à partQ transcreve-se no instrumento de pr,2 
testo (CPCB, art~ 731)~ Tal instrumento conterá a 
resposta dada ou a declaração de falta da resposta do 
sacado ou aceitante ou outros sacados nomeados na le 
tra, para aceitar ou pagar, e contera

, 
os demais reGlui 

sitos previstos no art. 29 do Decreto nº 2~044, de ••• 
31-12-1908~ 

IV - Quanto ao tabelionato de notae. 

a) Diante dos abusos verificados nau 
tras comarcas, bem assim do que consta dos processos 
nºs 0G-27.344/66 e CG-28~206/67, fica detel~inado que 
sejam arqu~.'vados tarJ.bem os traslados de procuraçao- e 
os de substabelecimento de procurações outorgadas em 
notas públicas, e não apenas os instrumentos particu

l 
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particulares, exibidos pelos mandatários em atos not~ 
riais. Considera-se modificada, assim, a instruçãod~ 
da pelo Proviment~ nº 8/66, da C~rregedoria Geral, 
tem V, letra "d". Fica dispEJnsado, outrosSim, n re 
gistro dessas procuraçõ~s ou substabeleciment~s. Os 
traslados de procuração pública e os instrumentos de 
mandato por escrit~ particular serã~, n~ entanto, aE 
quivados em pastas próprias, que anualmente 3erão en
cadernadas, numeradas tôdas as,fôlhaE, ncompanhando 
cada pa~ta o respectivo Índice, 

b) O tabeliã~ que lavrar o ote notarial 
eXigirá do mandante o reconhecimento da firma de se! 
ventuário que subscreveu o traslado, se êle próprio , 
tabelião, não puder fazê-l~. Geralmente aquêles que 
agem de má-fé prOf!UJ;'om lilodestQs cartórios de distritos 

I N 

long~nqüos para lavrar escrituras ou procuraçoes, di 
zendo-se de "passagem pela localidade". Os outorgan
tes que assim se intitulmn devem ser epresentados por 
pessoa idônea domiciliada no local, pois só por extrl! 
v~:gunc:J.,n .. ou má-fé se interrompe fI viagem para outor
gar atos notariais em local completamente estrarulo~ O 
serventuário deverá fazer obrigatoriamente menção da 

_Â 

prOVa de identidade do outorgante, da sua residenc i a 
eventual na cidade, além da residência onde fôr domi
ciliad~; 

V - Quanto a" eeor1van1a judioial. 

n) O livro de carga de mandados aos Df! 
eiais de justiça deve ser exibido mensalmente ao mJ. 
JUiz de Direito, para o visto, e deverão entã~ ser c~ 
brados os mandados que, porventura, estiverem sem c~ 
prir além dos pr8z~s estipulados. Não havendo outr~ 

expressamente marcad~, o prazo-é de cinco dias (Prov1 
ment~ LIX, de .12-4-1960, do Eg, Conselh~ Superior da 
Magistratura). 

b) Os peritos nomeados pel~ juiz servi 

l 



-8

- Aservirao ~ediante co~promisso, to~ado por ter~o nos ,
próprios autos, e nno em livro existente .no cartor10 
do escrivão das correições, pois tal livro é dest1n:! 

A

do aos· termos de cO~1!ro!Ilissô de autoridades e funcio 
, .

nar1.Os. 

c) ° pagaTIento de custns judiciais in 
, .

depende de conta nos autos. A ~)roposl. to da i.rrterpr~ 

taçno do 0 lº do art. 4º da Lei nº 4.831,de 20-8-1958 
("Regimento de Oustns í

;), a Corregedoria Geral já es , ,
claroceu que, C!D certos C8.S0S, e dispenséwel a ida 
dos autos ao contador, pr:.ra se conhecer o montante 
das custas devidas. Está o ~ssunto esclarecido no 
despacho proferido .no processo nº CG-16./~20, da Capi 
tal, em lQ-12-1958 (DJ de 2-12-1958~ p~g. 36).~ 

d) As sentenças sà:nente deverão ser re 
, .

gistradas depois de publicadas em c~rtorl.o, ou, quag 
,. , .

do a lei o exigir, em audiencia. Neste ultl.!DO ·caso, 
os ~utos nio poder~o baixar antes da publicaç~o. Em 
se tratando de sentenças criminais condenatórias, o 
escrivão, baixondo os autos com G dr.>.c isno, provide!,! 

, ciara a expediçao e assinatura do respectivo mandado 
de prisão no 'lleS!DO d.ia e, ainda no :,lCsmo c.18., cO'Tluni 

t" t on1.ca, t~!:cara, o f a o a po 1 ( 1Cl.a,. por Vl.a. c 1ef A • nos " 
mos e para os fins previstos no art. 299 do CPP; ce,!: 
tificar', ainda no mesmo dia, o cu~primento dessas 

A ,

duas diligencias, e faro. os autos conclusos ao juiz, 
para nêles apôr o visto, co~probntório dêsse cumpri 
mento; devolvidos 08 autos pelo juiz, o escrivão prg. 
cederá, então, à Dublicc.ção da sentença,antes da qual, ,
nenhum conhecimento dela sera dado quer as partes, 
quer a terceiros. Som preju{zo do que foi explicado, 
poderá a prisno ser efetuada nu forma e com as forma ,
lidades previstas no art. 237 do mesmo Codigo. O~ map' 
dados de prisão conterão sempre todos os dados que 
bem qualifiquem as pesso~s n que se referem inclusi 
ve o número do registro geral, no serviço de 1dentJ. 
ficação (PrOVimento nº 4/60, da· Corrogedoria Geral, 

de 19-2-1960, .~ R.T., 294/757). 
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e) As audiências civeis realizar - se-ão 
nos dias úteis, entre dez (10) e dezoito (18) horas, 
serão continuas e só por motivo de fôrça maior podem 
ser interrompidas (CPCB, arts. 263 e 270). Não é,pois, 
admissivel a realização,de audiências em processos ci 
veis antes das 10 horas~ 

f) Em todos os oficios requisitórios ou 
mandados e ordens de levantamento de dinheiro, em que 
a parte interessada seja representada por procurador, 
deverá constar Q declaração de üue o procurador tem 
legitimos e especiais poderes para receber e dar qui 
tação, com a indicaçno da fôlha dos autos· em que se 
encontra o instrument~ da procuraçüo (prov. nQXXII , 

... 
de 1952, da Presidencin do Tribunal de Justiça). Tod! 
Via, é de boa normo que, para o levantamento de produ 
to de indeniz~;]:o )0:::' ,'cidente do trabalho, o ofici o 
requisitótio ou mandado seja expedido apenas em nome 
do beneficiário, cobendo a seu representonte, se a ê~ 
te o beneficiário quiser, mesmo, confiar o recebimen
to do depósito, exibir perante a repartição pagadora o 
mandato que a talo habilita (R.T., 249/417)~ 

g) O registro de ~_~s~s. deve ser escri
turado nos moldes do rol dos culpados, anotando-se o , , 
numero de ordem do registro, O numero dos autos, aq~ 
lificação do réu, a pena imposta, o resumo das condi
ções da suspensão do cwnprimento da penD, O prazo do 
beneficio concedido, a d8.t2 da audiência admonitória, 
a residência obrigatória do beneficiado, assim como as 
averbações a respeito do cancelamento do beBe fi cio ou 
da extinção da punibilid2de (CPP, art. 708)~ O ocorri 
do na audiência de advertência será registrado no li 

... 
vro de protocolo de audiencias criminais~ 

h) Recomenda-se que em oada comarca se 
ja organizado o depósito e guarda de armas e objetos 
que acompanham os inquéritos policiais apreendidos no 

A , 

curso do processo criminal, de preferencia no carto 
rio que tenha o anexo do serviço do Júri, ou no pr~ 

l 
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próprio edificio do "Foruro", sem ônus para o Estado, 
nos moldes Q.o que existe no Palácio da Justiça de são 
Paulo, institu1do pela Portaria nº 6/57, de 15-2-1957, 
da Corregedoria I..xeral, e reorganizado pela Portarin
nQ 555/58, da Presidência. do Tribunal de Justiça, ex 
pedida em 29-9-1958 (!n R.T., 260/723 e 277/885), no~ 
mas essas que serão adaptadas às peculiaridades de e~ 
da eomarca'~ 

, ,
VI - Quanto nOIl dapoDitnr1oe publicoI' 

I' ,

I'.Icsmo havendo doposi tario publieo na c,2 
marca, o depósito de bem em conseqüôlcia de atos jud! 

A ,

ciais, nos termos do art. 945, do CPCB, podera ser 
feito em mãos do executado, se convier o 8xeqüente~Na 
hipótese de depósito de quantias em dinheiro, pedras 

, I' e metais preciosos e papeiS de credito, serao observ~ 
das as disposições do n. I, do art. 945, do OPOB. No 
caso de móveis, semoventes e imóveis, se ao juiz não 
parecer conveniente que fique como depositnrio o pró
prio eJ~ecutado, o depósito seré feito em mãos do dep,9. 
sitário públic~ (art. 945, nQ II, CPCB)~ Na hipotese 
de feito regulcdo pelo Decreto-lei nQ 960, de 1938, o 
depósito da coisa penhorada deverú ser feito com o~ 

'" servancia do disposto no seu art. 15; Em conclusão : 
nem sempre o depósito deve ser feito, obrigatoriamen
te, em mQOS do depositório público~ 

11. Os trabalhos correcionais ating~m, 
plenamente, os seus objetivos, graças à cooperaçnonão 
só dos ilustres Juizes Auxiliares e convocado, do es 
criva0 da Corregedoria Geral, como, ainda, doe magi! 
tradoa das com~rcas visitadas e respectivos servido
res da justiçD.~ 

12; Para os devidos fins, é expedidO o 
presente Provimento, que devern ser transcrito inte
gralmente no livro de visitas do ce.rtório da correge

l 
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eorregedoria de ceda comarca. 

~egistrc-se, pUblique-se e afixe-ee no 
edif1cio do ilForu!ll:I. 

são Pau.lo, 20 de julho de 1967 

Alceu Cordeiro Fernandes . 
Corregedor Geral de Justiça. 




