
r
! 

BOLETIM 
da 

Associacão dos Serventuários de ., 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVII JULHO A DEZEMBRO DE 1967 N.' 82 



a) Considerando que, baixado o Provimento n.~ 4/67, per
sistiram algumas dúvidas entre os serventuários do Estado de 
São Paulo, no tocante à aplicação do Decreto Lei Federal n,\" 167. 
de 14 de fevereiro de 1967; 

b) Considerando que o "Registro de Cédulas de Crédito 
Rural" é um livro do "Registro de Imóveis"; 

c) Considerando que o Regimento de Contas do Estado de 
São Paulo não consigna qualquer percentagem nos emolumentos 
em favor dos juízes; 

d) Considerando, finalmente, o que ficou resolvido nos pro
cessos CG-n.9 27.930/67 e 28.246/67. 

DETERMINA 

1.9 ) As cédulas de crédito rural. inclusive hipotecárias, serão 
inscritas, apenas, no livro de "Registro de Cédulas de Crédito Ru
ral", dispensada sua inscrição no Livro n.9 2 do "Registro de Imó
veis", observando-se, porém, o disposto nos art. 188 e 190 do Re
gulamento dos Registros Públicos. 

2.9 ) Aos juízes de direito estaduais não se aplicam os pre
ceitos do § único do art. 34 e do § 2.9 do art. 36 do Decreto-Lei 
Federal n. 167, de 14 de fevereiro de 1967. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 21 de julho de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.9 9/67 

. Dispõe sôbre o uso de fotocópias e outros processos análogos 
nas certidões, traslados e cópias, e dá outras providenciais. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Correg,edor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o que 
ficou decidido nos processos n.9s CG-5.384/48, - CG-6.076/49, 
CG-6.l96/49, CG-14.073/56, CG-21.161/62, e eSpecialmente no 
processo n.9 CG-15.899/58, 
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RESOLVE 

1.1' - Autorizar os tabeliães e demais titulares de ofícios de 
Justiça do Estado de São Paulo, não estipendiados pelos cofres 
públicos, a extrairem certidões dos atos praticados em seus livros 
e autos mediante os processos de 'fotocópia ou xeroscópia. 

2.9 - Autorizar os tabeliães de notas do Estado a extrairem 
cópias de documentos públicos, ou particulares, mediante repro~ 

dução por um daqueles processos. 

3.\> - Esclarecer que compete exclusivamente aos tabeliães 
de notas a autenticação das cópias de documentos particulares e a 
autenticação de cópias de simples certidões ou traslados de instru~ 
mentos administrativos ou de instrumento do fôro judicial, extrai~ 
das mediante reprodução por um daqueles processos. Tratando~ 

-se de fotocópias ou xeroscópia do original (não de certidão, tras~ 
lado ou cópia) de instrumentos administrativos ou de instrumento 
do fôro judicial deverá a autenticação ser 'feita pela autoridade 
ou funcionário a cujo cargo se encontra o original. 

4.\> - Determinar aos tabeliães de notas que. ao autenticarem 
fotocópias ou xeroscópias, não se restrinjam à mera conferência 
dos textos ou ao aspecto morfológico da escrita, mas verifiquem, 
com cautela, se o documento copiado contém rasuras ou quaisquer 
outros sinais suspeitos indicativos de possíveis fraudes. 

5.9 - Em qualquer dos casos, os tabeliães e demais serven~ 
tuários de justiça declararão expressamente, que as cópias se 
acham iguais ao original ou ao documento copiado. 

6.9 - Recomendar aos MM. Juizes de Direito de todo o 
Estado: a) no campo do processo civil, que dêem cumprimento 
ao disposto no art. 255 do Código de Processo Civil, exigindo 
a conferência de cópias com os originais, inclusive em se tratando 
de documentos públicos, e que zelem pela observância do art. 137 
do Decreto n.\> 4.857, de 1939, no que se refere a documentos par~ 
ticulares; b) no campo do processo penal. que exijam sempre 
que possível (art. 232, § único) em inquérito e processos criminais, 
a juntada de documentos originais, admitindo fotocópias e xeros~ 
cópias quando o interessado não possa juntar o original (dando 
as razões da impossibilidade). 

7.9 - Fica ratificada a autorização para o uso do "sistema 
fidei~cópia" já concedida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente 
da Vara de Registros Públicos a vários serventuários, da justiça, 
para registro de documentos e lavratura de procurações e suas 
cópias e lavratura de registro de procurações e suas cópias, con~ 
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forme n.9 21.161, publicado no Diário Oficial da Justiça de 19~7~ 

1962, e Portarias posteriores expedidas, entendendo~se a autori~ 

zação também para a lavratura de escrituras e suas cópias. 
8.9 - Continua em vigor o Provimento n.9 2/57, de 10 de ja~ 

neiro de 1957, a respeito do uso de duplicadores a álcool. 

Publique~se e cumpra~se 

São Paulo, 28 de julho de 1967 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

Publicado no "Diário da Justiça" de 3/8/67. 

PROVIMENTO N.Q 10~67 

Fixa as atribuições dos Juizes Auxiliares da Corregedoria 
Geral e dá outras providências. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, de acôrdo com o 
artigo 46, parágrafo 2.9 , da Lei n. 9 8.101. de 16 de abril de 1964, 

Resolve: 

Artigo 1.9 - São as seguintes as atribuições dos Juízes 
Auxiliares convocados: 

a) examinar os autos de habilitação de escrevente dos car~ 
tórios não oficializados e homologar a nomeação, quando estiver 
em têrmos; 

b) dar posse a titulares de ofícios de Justiça de todo o 
Estado, a escreventes e fiéis de todos os cartórios oficializados 
e oficiais de justiça da comarca da Capital; 

c) eventualmente designar, lotar, relotar, classificar, reclas~ 

sifícar e remover escreventes , fiéis, oficiais judiciários e demais 
auxiliares dos cartórios oficializados e oficiais de justiça do Es
tado; 

d) Conceder férias, licenças e outros afastamentos ao pes~ 
soaI dos cartórios oficializados ou não, e oficiais de justiça de todo 
c Estado; e dar substitutos, nesses casos, aos serventuários e es~ 
crivães; 
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