
PROVIMENTO Nº 003 - 1970 

 

 

 

O Doutor RUI GERALDO CAMARGO VIANA, MM. Juiz de Direito, Auxiliar, da Vara de Registros 

Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios Extra – Judiciais da Capital, na forma da Lei, etc.... 

 

Referente à Correção Permanente, realizada no Cartório do 8º Ofício, em 11.03.1970. 

 

ATENDENDO à Portaria baixada pelo MM. Juiz Titular da Vara, visitamos, em companhia dos 

senhores Antonio Augusto Firmo da Silva, Aldo Neves Godinho, João Paulo Andrade Figueira, Sérgio 

Salles; bem como fiscais Eudoxio Ferraz de Campos Sobrinho, Antonio Carmine Pepe, Carlos Araujo 

Duarte Silva, o 8º Cartório de Notas da Capital funcionando como escrivão designado o senhor João 

Paulo Andrade Figueira. 

 

Os trabalhos tiverem inicio no dia 11 de março, às 9:00 horas, dispensada audiência formal, com a 

presença dos funcionários e autoridades convocadas, desenvolvendo-se, após, no período noturno, para 

não interferir nos trabalhos normais da Serventia, encerrando-se a 31 de março de 1970. 

 

O Cartório acha-se razoavelmente instalado, em que pese a absoluta insalubridade do edifício que não 

se sabe como foi liberado pelas autoridades sanitárias competentes. Urge providências do Senhor 

escrivão, para dar condições de suficiente ventilação às salas, tendo o Juízo oficiado aos Poderes 

competentes, a respeito. 

 

A situação funcional do Cartório precisa ser regularizada, certo que o livro ponto estava aprendido, 

quando ali iniciamos a correição, pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. É preciso regularizar as 

anotações de férias de escreventes, bem como a situação funcional deles. Alguns constam como 

funcionários, sem haver comunicações do Juízo. Outros já exonerados, ainda constam como ali 

trabalhando. Foi feito levantamento, em separado, a respeito. 

 

A situação contábil do Cartório é calamitosa. Como movimento médio de 80 escrituras, conforme 

estimativa feita, terá o senhor escrivão de compor um passivo elevado, decorrente de fraudes e 

sonegações perpretada na Serventia. Assim é que o Livro Caixa apresenta irregularidades: Livro 45: 



rasuras que invalidam seus lançamentos, fls: 58, 66 vº, 81, 82, 99, 99 vº, 107, 157, 200, 211 vº 2. A 

apuração de saldo é totalmente irregular, havendo retiradas de saldo, não se sabe por quem nem para 

que fim (fls. 27, 89). Às folhas 169, o Caixa apresenta saldo negativo, não constando Ter sido suprido. 

Desde as folhas 207 não existe apuração de saldo. Não há somas das colunas, as folhas 225 foi rasgada 

e retirada do livro. Livro 46: aberto em 3 fevereiro, de 1970 – Os lançamentos efetuados correspondem 

a agosto de 1969, daí para cá, o saldo não foi apurado e está escriturado até folhas 43. Esses livros 

estão totalmente irregulares, não se sabendo qual a renda do Cartório, nem o movimento dos atos 

efetuados; não há folha de pagamento, nem lançamento dos pagamentos aos funcionários. 

 

Não existe ali contabilidade. 

 

A situação financeira parece dificultosa. 

 

Há um débito em aberto, para com IPESP, no valor de NCR$ 51.138,56, atualizado, fora multa, mora e 

correção monetária. O débito, até agora já apurado, sisas devidas ao Estado e não recolhidas, orça em 

NCr$ 79.777,74, importâncias já cobradas das partes que estão ameaçadas de serem cobradas pela 

Fazenda, pela Segunda vez. De multas aplicadas pelo Estado (fato que o Escrivão alega desconhecer) 

conforme “D. O.” de 27 de fevereiro de 1970, há débito de NCr$ 90.000,00. Importâncias de partes em 

poder do Cartório, para registros, é impossível calcular. É imperioso o saneamento econômico da 

Serventia com drásticas medidas de economia e financiamentos a longo prazo, além do recurso a 

moratórias fiscais 

O serviço do Cartório ressente-se inúmeros defeitos, alguns da natureza grave. 

 

Para boa ordem do serviço na Serventia, resolvi baixar as seguintes instruções: 

 

I - DE ORDEM GERAL 

 

Deverá ser atendido, por ser de natureza geral para os Cartórios da Comarca, o Provimento Nº baixado 

por este Juízo, referente à Correição no 27º Cartório de Notas, publicado no “D. O” de 17 de março de 

1970, folhas 75, com as seguintes adições: 

A) É expressamente vedado aos escreventes o recebimento de custas pagas pelas partes, cujos 

pagamentos serão feitos no Caixa do Cartório, constituindo falta grave do escrevente o ato contrário a 

esta disposição. 



 

B) No Cartório deverá haver placas indicativas e visíveis, declarando que os pagamentos devem ser 

feitos diretamente ao Caixa. 

 

C) Não se toleram rasuras nos atos lavrados, devendo as incorreções serem sempre ressalvadas ou 

retificadas, na forma do Provimento anterior. 

 

D) As anotações “sem efeito” serão assinadas por quem as fez. É impossível declarar sem efeito atos já 

assinados por alguma parte, os quais, nesse caso, serão declarados incompletos. É vedada, por 

criminosa, a aposição se selos sobre assinaturas lançadas, para ocultá-las. 

 

E) Somente com ordem judicial serão expedidas certidões de escrituras declaradas incompletas. 

 

F) O registro das procurações no livro próprio está abolido, devendo os instrumentos serem arquivados 

na forma do Provimento Nº 002. 

 

II - REGULARIZAÇÃO DE ATOS 

 

G) É impossível a lavratura de escrituras e atos que estejam sujeitos à apresentação de certidão negativa 

do I.N.P.S. ou do cadastro do  IBRA, além de laudêmios e judiciais, sem a prévia apresentação do 

documento, devendo serem feitas escrituras de reconhecimento de nulidade, dos atos efetivados em 

contrafacção ao dispositivo. 

 

H) Não é admissível a permanência de pessoas estranhas nas atividades da Serventia, sobretudo 

ingerindo em sua administração (arrendamentos). 

 

I) Devem ser regularizadas as escrituras lavradas com alvarás vencidos, retificando-se os atos. 

 

J) Deve ser refeita a contabilidade. 

 

K) Ficam suspensos, por três meses, em virtude das irregularidades constatadas no Cartório e 

mencionadas na ata de correição, na forma dos artigos 25 e 34, VI, do Regimento das Correições, sem 

prejuízo de outras sanções: 



Alcides Santos Dias - Escrivão 

Antonio Paulo Nascimento 

Armando Pereira 

Carlos Roberto Gomes da Silva 

Edith A. Gurgel 

Emilio Dias Neto 

Francisco Marcio Ribas 

Giacomo Gerrini  Netto 

Harnani Gusmão 

Ivan Fortino 

João Hurtdo Garbes 

Jorge Gomes Andrade 

Marcelo Geremia 

Moacyr Alvaro Dias 

Marly Ferrari 

Mario Scaquetti 

Sirio Simão Filho 

Alfio Rossi 

Fernando Mario dos Santos 

 

1 ) Nomeio responsável pela Serventia, durante o afastamento do Serventuário, o Dr. Antonio 

Tupinambá Vampré, 14º Escrivão de Notas, da Capital (Lei Nº 2.177 / 53, artigo 12 parágrafo 2º). 

 

M) Fixo o prazo de seis meses para o completo saneamento das irregularidades constatadas no 

Cartório, na conformidade do levantamento específico. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra –se. 

 

 

 

São Paulo, 13 de abril de 1970. 
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lançamento dos pagamentos aos funcionários. 


Não existe ali contabilidade. 


A situação financeira parece dificul-
I tosa.I 

. Há um débito em aberto, para côm oI 

I IPESP, no valor de NOr$ 51_138,56, atualizado, fora multa~~ 
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I De muJ.tas aplicadas pelo Estado (f~to qu~ o Es~~:ivão alegou \ 

desconhecer) confor.me "D.O." de 27 de fevereiro de 1970, hão 
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didas de economia e financiamentos a longo prazo, além do 

recurso a moratórias fiscais. 
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I - De ordem geral 
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a) ~ expressamente vedado aos escreve~ 

tes o recebiDlento direto de custas pagas pelas :partes, cujJs 

pagamentos serão feitos no Caixa do Cartório, constituindo 

falta grave do escrevente o ato contrário a esta disposição • 
.. 

b) No Cartório deverá haver placas ~n-

dicativas e visíveis, declarando que 06 pagamentos devem ser 

feitos diretamente "a Caixa. 
. . .... 
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vrados, devendo as incorreções serem sempre ressalvadas 
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já assinados por alguma parte, os quais, nesse caso, serão 

clarados'incompletos. t vedada, por cr;minosa, a aposição 

sêlos sôbre assinaturas lançadas, para ocUltá-2as. 

e) Somente com ordem judicial. serão e::x:-(\j 

pedidas certidões de escrituras declaradas incompletas. ~ 
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I na for:ma do Provimento n Q 2.I 
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efetivadoé em contrafacção ao dispositivo. 

h) Não ~ admissível. a permanência de 

pessoas estranhas nas atividades da Serventia, sobretudo iB 

gerindo em sua administração (arrendamentos) • 
. 

i) Devem ser regu2arizadas as esori 

turas lavradas com alvarás vencidos, ratificando-se os atos. 

j) Deve ser refeita a contabilidade. 
-., k) Ficam. suspensos ,por "três mef!3es, em. 

J " 

virtude das irregularidaáes;éo~tatadas no Cartório e men

cionadas na atà de correição,na forma doá 

do Regimento dás Correições, ~em prejuízo de outras sanções; 

1 -'Alcides Santos Dias - Es~rivão 
. i 

2 - Antonio Pau10 Nascimento~') I l 
3 AImando Pereira 

-4 Carlos Roberto Gomes da Silva O 
5 Edith A. Gurgel. 

6 Emilio Dias Neto 
) 

1; 7 Francisco Mareio Ribas 
! 

j 
1 B Giacomo Garrini Netto 

. I 

! 
i 9 Bernani Gusmão 

i 

I 10 Ivan Fo:rtinoI 

( 
I . . 
I 11 João Hurtado Garbes 

12 Jorge Gomes Andrade 

13 - Marcelo Geremia 

14 --Moacyr Alvaro Dias 

15 - Marly Ferrari 

16 - Mario Scaquetti 

17 Sirio simão Filho .' 
18 Alfio Rossi 
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~9 - Fernando Mario dos Santos 

~) Nome1oresponsável pe1a Serventia, 
. 

durante o afastamento do Serventuário, o Dr. Antonio Tup1n,em 

bá Vampré, l4g Escrivão de Notas, da Capita~ (Lei •••• 

2177/53 - artigo 12 § 2 Q). 

m) Fixo o prazo de seis meses para o 

completo saneamento das irregularidades constatadas no Cart~ 

~io, na conformidade do levantamento específico. 
'. "#• 

. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

são Pau2o, 13 de abril de ~970. 
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