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de tais ações, 

Resolve: 

Art. lI! -
divórcio serão 
do Registro 

mais de um, nos 

.. 

PROVIMENTO NQ 29/80 

Autoriza. o reconhecimento de firma em escrito de 
obri~o redigido em língua estrangeira. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

nQConsiderando o decidido no Processo CG 56.491/80, 

Resolve: 

Artigo único Fica autorizado o reconhecimento de firma em 
escrito de obrigação redigido em língua estrangeira, de procedência 
interna, uma vez adotados os caracteres comuns. 

Parágrafo único Nesse caso, além das cautelas normais, o 
Tabelião fará mencionar, no próprio termo de reconhecimento ou 
junto a ele, que o documento, para produzir efeito no Brasil e para 
valer contra terceiros, deverá ser vertido em vernáculo, e registrada 
a tradução (art. 140 do Código Civil, e art. 148, segunda parte, da 
Lei de Registros Públicos). 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de outubro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey Corregedor Geral da .Justiça 

m.O.J.. de 21-10-80). 

BOLl!JTIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUÁRIOS48 DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO • 

Civil das Pessoas 
a sentença, além. 
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PROVI~TO!!~ 

Autoriza o reconhecimento de tirma em escri
to de obrigação redigido em língua estrangej 
ra. 

o DES~~RGADOR ADRIANO MA~Y , 
COli.Ri:G~DOB G~ DA. JUSTIÇ~ DO ioTAOO DE alO PAULO~ no 
uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERaNDO o decidido no Proce! 

li E S O L V .li:: 

Artigo único - Pica autorizado o 
reconhecimento de tirma em escrito de obrigação redigi
do em língua estrange1ra, de procedênCia ~, uma 
vel adotados os caracteres ~. 

par&grato ÚDico - Besse caso,além 
daa cautelas normai., o Tabelião tará mencionar, no Pr,2, 
prio termo de reconhecimento ou junto a ele, que o doc~ 
mento, para produsir eteito no Brasil e para valer con 
tra terceiros,' deverá ser vertido em vernáculO, e regi; 
trada a tradução (art. 140 do CÓdigo Civil, e art. 148: 
segunda parte, da Lei de Registros P6blicos). 

rublique-se. Registre-se e Cumpr~ 
se. 

são Paulo, 16 de outubro de 1980. 
(a) Das. ADRIANO MiUUU:."Y - ·CorreS!. 

dor Geral da Justiça 

P!lOC. CG. NA 16/80 (RECtrri.GO DE REVISIO) - SOROCABA - ADV 
DR. DARCY ARRUDA l".IRANDA e DR. OTAVIO TEIXEIRA - I NT.· 
r~RIA INts DE ALMEI~A , Escrivã interina do Oartório ~f 
Regis tro Civil das Pessoas Naturais do 2Q Subdiatrito . 
Pelo Bxmo. S~. Desembargador Corregedor Geral da Just1 
ia, foi proferido o despacho abaixo transcrito: 
1. Trata-se de pedido de revisão de punição, formulado 

por l''.ARIA IN!s DE ALMEIDA, Escrivã interina do Cartório 
do Registro Civil de Pessoas Naturais, 40 2Q Subdistri
to de Sorocaba. 

Consistiu a punição em multa de ~I 500,00; na resti 
tuição Aem tresdobro, a Oswaldo Frati e Flávio Singh, di 
importancia de ~$ O 75, cobrada em eX2esso e 1ndevid~ 
mente de cada um deles, e em repreen9ao, no~ termos do 
art. 251, I, do Estatuto dos Puncionarios Públicos Ci 
vis do Estado; art. 10 do Decr.Lei n. 203170; do art.~~ 
n. 11, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça; do art. 64 n. 11, da Resolução n. 1, e dos 
arts. 78 e 119 da Resolução n. 2, ambRI do Egr~gio Tr1 
bunal de Justiça do Estad~lco. observaDcia da ress~lva 
inicial do art~ 14 do DL 20'/70. . 

. t o que consta da resp.decisão, em cópia a fls: 16/ 
19. . ,
2. O ato do MM. Juiz Cor regedor Permanente do Cartori~ 
conf i raado por esta Egrégia Corregedoria Geral da Just1 
ç~ , teve origem em requerimento de ilustr! Vereador, a 
Camara Municipal local, contendo reclamaçoes contra ~ 
cobrança irregu~ar de custas e emolumentos pelo CartQ 
rio da peticionaria. Dos r eclAmantes, -- informa a ini
cial -- _um era Consultor Jur!dico da Munici pAlidade , e 
os outros dois,· colegas do Vereador, no SESI ou em F~ 
culdade, referindo-se "ao pagamento de emolumentos e~ 
ceden~ es aos limit es normais~ em regist ros de nascimen
t o e obi t o" (textual, f l s . ,;.
3. Sust ent a agore a peticionária "que o nr. . _Juiz Co~ 
r eeedor, estrapolando os limites da r eclamaçao, equivo
cament e , entehdeu que na cobránça de xerocoPi~ houv~ 
ra excesso de ~$ 0,75, recebidos de Oswalqo e ,e que 
não fornec era a estes, ~Cibos das !mportancias rec ebi 
das . f ornecendo a Pernan o recibo nao criado pelo rr~ 

ta ae ~~50,00 (cinq~§nta cruzoiros) a efll.OCO,OO (miI
cruzeiros) -- impQrtancias expre~6as em moeda .corrente
--, imposta de oticio ou arequerim~nto de qualquer in 
teressado, pelo juiz do teito ou p~lo corregedorpormã
nent§, alem da obrieaçao de restituir em tresdobro R im 
portancia cobIA.da er;[ excesso 011 inqevidamente". 

Como se ve, a norma legal prove, a um só tempo : 

a ) mult~, de ~~50100 a ~~l.OOOiOO (no caso, toi de 
c$500 00 - j a recolhiaa, cf. r I s. 28 do apenso);

A b~ obrigação de restituição em tresdobro da impo.!:
tancia cobrada em excesso, ou indevidamente ~no caso,r~ 
ferentemente a dois reclamantes, ~to,75 x " ou seja , 
~~ 2,25 - os dois re21amantes t9ram intimados a co~par~ 
cer para a restituiçao, tendo so um deles comparec1do , 
cf. fls. 129-'1 do apenso); ~, 

c) eventualmente, outras penalidades disciplipares
previstas em lei (no caso r9preensiol cf. arts. 251-Ie 
25', do Estatuto dos PUncl onari~s PUb icos Civis do Es 
tado c/c art. 78 da Resolução n2 2/76). ' 

3egundo o art. 25' do Estatuto, lia pena de repreen
são será RDlicada por escrito, nos casos de indiscipli
na ou de falta de cumprimento dos deveres". °preceito
não exige ~ grave - a que se imporia penalidade mllis 
severa, de-nitUreza expulsiva, prevista nos arts. 251
-IV e 256-II, do Estatuto. Contenta-se com a falta de 
cumprimento ~ deveres (ct. arts. 10 e 14, ~gim~ 
to ae Custas e Emolumentos do Estado).
7. Não houve ce~eamento de defesa. 

A nra. Escrivã, ora peticionáriã, teve oportunidade
de se defender, oferecendo, inclusive., ~rova documental. 
que toi aceita e se encontra nos autos (ct. tls. '5-49 
do apenso). Não arroloy testem~as para Serem ouvidas 
(ct. fls. }4, circunstancia tambem examinada em grau de 
recurso, frs. 94, do apenso).
8, E a resp. decisão revidenda não foi contrária à evi 
dencia dos autos, onde se constataram irregularidade na 
cobrança de xerocópias (ct. tls. 65 e 95-6 do apenso) , 
e o uso de expediente estranho de fornecimento e cobran 
çe de xerocópia de assentos (cf. tls. 66). 
9. Por outro, lado, não 'se verificou a descobert'a 4e llSl,
~ prova, apos a resp. d§cis~o punitiva, de 1nocencia 
da punida, ou de circunstancia que autorize pena mais 
branda.. . . 

A punida é Eacrivã de Cartório" de Registro Civil das 
Pessoas Naturais . 

Logo, é evidente gue a seu Cartório se aplica a ~ 
Hla. ~ -- dos ~.~à Regism.ru.n...l.dA..I. Pess.2.Y 
ll'ãturi\Is, não aMi1!> O --dos SbeIIã'ii" ~91"' . & 
t~-se das Tabelas aprOVA as pelo Decreto estãdua aplI
cavel 80 caso o de nA 12.'69, de 2.10.78. 

Houve, poIs, realmente , ei@isso na cobrança. 
3~ beneficiado com o r eco mento foi o Estado, a 

eXigênCia dele não partiu. Ademais, ficou prejudicada a 
C~rteira das Serventias. 
10. E não se há de falar em cobranca em d1bra, das "cus 
t as e emolumontos de xerocópIa ou fotõCóp a e pbr.inã
de dimensões superiores a 22 por "centimetros" ~cf. 
art. 52, ~ '2, do Decreto-lei estadual n2 20'/70). Pri
meiro, porque - se tosse o caso - a cobrança deveria ter 
sido em dobro e a prova estaria visível e as mãos da 
Escr i vã, mesmo antes das reclamações (não teria 8id9. 
descober ta â posteri ori ).,Segundo, porque nem sequer ha 
prova des sa nlegaçao: alias a as xerocopi8s de fls. 41
2.- apar en!emente, reprodyçoes de tamanho ' normal - não 
tem dimensoes superiores 'aquelas ••• _ 
11. Cumpre observar, ainda , que o M. Juiz Corregedornso
eAtá sujeito apenas a apreciar uma reclamação, nAquilo 
exprel' f;amente af irmado. t seu dever, mesmo, proceder a 
i nvest igações em torn9 de reclamaçges tormulados contra 
o pr oçedimento cArtorario. O tato e hRver constAt ado a 
existeneia de cobrança a mais que o devido, bem com9 
um expediente de2tinado a aumen~nr as rendas do. Cart~ 
rio, com prestaçao de serviço nao solicitado. 
12. Isto posto, julgo improcedente a revisão. Publique
- se. Arquive-se, res tituindo-se os autos apensad'os, com 
xerocópia desta decisão, ao MM. Juizo de origem.

não Paulo 20 de outubro de 1980 
( a ) DEG. ÀDRIlJ;O MARHEY - COHREGEOOR GERAL DA JUS'!'! 
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