
PROVIMENTO Nº 009 - 1983 

 

 

 

O Doutor NARCISO ORLANDI NETO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos e Corregedor 

Permanente dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

da Comarca da Capital: 

 

CONSIDERANDO a existência de documentos cuja registrabilidade na falta de normas específicas, fica 

a critério dos Escrivães, ensejando procedimentos não uniformes; 

 

CONSIDERANDO que o Regimento de custas nem sempre prevê a forma de cobrança de custas e 

emolumentos em determinados atos, dificultando a adoção de linha uniforme em todos os Cartórios; 

 

CONSIDERANDO a freqüência com que alteração de contratos são registrados em Cartório outro que 

não aquele em que foi o próprio contrato; 

 

CONSIDERANDO a ausência de disciplina para as notificações, o que tem provocado questões 

administrativas e até judiciais; 

 

CONSIDERANDO, enfim, a necessidade de uniformização dos serviços prestados pelos Cartórios; 

 

DETERMINA: 

 

Artigo 1º - Os Escrivães dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, quando da apresentação de documentos que, por qualquer motivo, não devam ser 

registrados, antes de devolvê-los, tomarão as seguintes providências: 

a) anotarão, em todas as Vias, por carimbo, o recebimento para exame; 

b) extrairão uma xerocópia do documento, remetendo-a ao Juiz Corregedor Permanente, com as 

razões da recusa do registro; 

c) comunicarão o ocorrido imediatamente aos demais Cartórios juntando cópia do documento e 

expondo as razões da recusa. Os outros Cartórios obrigatoriamente também recusarão o documento, ou 

comunicarão ao Juízo as razões da sua aceitação no caso de ter sido efetuado o registro. 



  

Artigo 2º Recebendo a cópia do documento, o Juízo poderá ouvir os outros Escrivães, que então 

opinarão sobre a possibilidade de registro. 

 

Artigo 3º A decisão que for proferida será transmitida aos Cartórios, determinando-se, se for o caso o 

cancelamento do Registro que, não obstante as providências referidas, tenha sido feito em algum deles. 

 

Artigo 4º O mesmo procedimento será adotado para os documentos cujos apresentantes não concordem 

com o cálculo das custas e emolumentos. 

 

Artigo 5º O disposto nos artigos 1º e 3º não se aplicará às hipóteses em que o apresentante  requeira, 

desde logo , a suscitação de dúvida. 

 

Artigo 6º Os Escrivães recusarão os documentos que, de qualquer forma, alterem contratos registrados 

em outros Cartórios da Comarca  da Capital. 

 

Parágrafo Único – Se o documento não houver alusão ao eventual registro do contrato, exigirão 

declaração do apresentante de que não houve registro. 

 

Artigo 7º As notificações previstas no art. 160 da Lei de Registros Públicos serão efetuadas apenas com 

documentos ou papéis registrados, não se admitindo a anexação de objetos de qualquer espécie. 

 

Artigo 8º Nenhuma certidão das notificações será fornecida antes do perfazimento do Registro. 

 

Parágrafo Único, - Considera-se perfeito o registro da notificação após a necessária averbação do 

cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua  realização. 

 

Artigo 9º A primeira diligência não excederá o prazo de15 (quinze) dias, contados da data da 

apresentação da notificação em Cartório. Decorridos 30 (trinta) dias e realizados, no mínimo, três 

diligências, será obrigatória a averbação que se refere o parágrafo único do artigo 8º. 

 

Parágrafo Único – O Cartório poderá, por carta com aviso de recebimento, convocar o notificando a 

comparecer à Serventaria  



para tomar  ciência da notificação, sem prejuízo do cumprimento dos prazos previstos no  “CAPUT” . 

 

Artigo 10º Em não sendo encontrado o destinatário, ou na impossibilidade de lhe ser entregue o 

documento, poderá o Cartório, Desde que o requeira o apresentante, enviar a notificação pelo Correio, 

com aviso de recebimento, circunstâncias que constarão do certificado negativo. 

 

Artigo 11º  As notificações do que tratam os artigos 32 e 49 da Lei 6.766 de 19 de dezembro 1.979, terão 

caráter itinerante. Se o notificando não for encontrado, poderá o encarregado das diligências estendê-las 

a outra Comarca, desde que consinta o requerente, responsabilizando-se pelas despesas. 

 

Parágrafo Único - Dos certificados constarão todas as diligências feitas, com menção expressa da 

procura do notificando no endereço declarado e no lote objeto do contrato. A publicação dos editais a 

que se refere o parágrafo 2º do artigo 49 da Lei  6.766 de 19 de dezembro de 1.979, não é da 

competência do Registro de Títulos e Documentos. 

 

Artigo 12º As demais notificações a serem feitas fora da Comarca  da Capital deverão ser requeridas por 

escrito, responsabilizando-se o interessado, expressamente, por todas as despesas que o Cartório 

remetente for obrigado a fazer. 

 

Parágrafo 1º Para a realização da notificação, além do registro na Comarca da Capital, o requerente 

deverá pagar o registro, todas as despesas necessárias a prática do ato na Comarca destinatária, 

deixando, para tanto, depósito de valor nunca inferior a duas vezes e meio o valor do registro em São 

Paulo. 

 

Parágrafo 2º Ao receber a notificação em devolução, o Cartório fará a averbação devida e prestará 

contas ao requerente, fornecendo-lhe os comprovantes das despesas e o recibo do Cartório, cobrando a 

diferença ou devolvendo o excesso depositado. As cópias dos documentos referidos e o recibo da 

devolução do excesso serão arquivados. 

 

Parágrafo 3º Eventual reclamação do requerente, relativamente à cobrança feita em outra Comarca será 

encaminhada ao Juiz Corregedor Permanente da Capital para remessa  ao Juiz Corregedor do Cartório. 

 

Parágrafo 4º As comunicações de Cartório a Cartório serão feitas por carta com aviso de recebimento. 



 

Artigo 13º Para o registro e autenticação dos livros contábeis obrigatórios das sociedades Civis. 

 

Capítulo XVIII, item 1 , “f” e 26  a  30 das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL 

DA JUSTIÇA )  os Cartórios exigirão, nos termos de abertura e encerramento, as assinaturas de um dos 

sócios e de um contabilista. 

 

Parágrafo Único – Os emolumentos relativos aos atos previstos no “CAPUT” serão os mesmos previstos 

no item III da Tabela 3 Do Regimento de Custas, acrescentando-se 20% de custas para o Estado e 20% 

de contribuição para a Carteira das Serventias. 

 

Artigo 14º Este PROVIMENTO entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

São Paulo, 14 de outubro de 1983. 
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interessado, averbar a retificação de erros cometidos no protesto de 
títulos quanto à identidade ou endereço do devedor, nome do endos
satário ou outros dados, desde que, a critério do Tabelião e sob sua 
responsabilidade, não impliquem na nulidade do protesto. Art. 29 
Para a retificação será indispensável a apresentação do instrumento 
eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro, para 
arquivamento. Art. 3'! - Não serão devidas custas e emolumentos 
pela averbação referida no art. 1". Art. 49 - Este Provimento entra 
em vigor na data de sua publicação. Encaminhem-se cópia8 aos Car
tórios e à E. Corregedoria Geral da Justiça. São Paulo, 14 de setem
bro de 1983. 

PROVIMENTO N9 8/83 

O DR. NARCISO ORLANDI NETO, Juiz de Direito da P Vara 
de Registros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Pro
testo da Capital. Considerando que a retirada de cheques de paga
mento, instrumentos de protesto e títulos só pode ser feita com a 
entrega, em Cartório, do "boleto" de apresentação do título; Consi
derando que há casos em que o apresentante do título afirma extra
vio do boleto; Considerando a necessidade de disciplinar as retiradas 
sem a apresentação dos "boletos", para dar segurança aos Cartórios 
e aos apresentantes, DEI'ERMINA: Art. 19 - A entrega de cheques 
de pagamento, instrumentos de protesto e títulos só será feita contra 
a apresentação dos "boletos" respectivos. Art. 2'" - Tendo sido ex
traviado o boleto, o apresentante requererá por escrito a retirada, 
entregando o pedido em Cartório, pessoalmente, ou por seu represen
tante legal. § 1Q - O requerimento, com firma reconhecida, será 
acompanhado de xerocópia do documento de identidade do apresen
tante, autenticando-a, no ato, o tabelião ou o escrevente autorizado. 
§ 2" - Os documentos referidos no § 19 serão arquivados em Cartó
rio pelo prazo de seis meses. Art. 3'1 - Este provimento entrará em 
vigor na data de sua publicação. São Paulo, 10 de outubro de 1983. 

PROVIMENTO N9 9/88 

O Dr. Narciso Orlandi Neto, Juiz de Direito da l' Vara de Regis
tros Públicos e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
Comarca da Capital, Considerando a existência de documentos cuja 
registrabilidade na falta de normas explícitas, fica a crítério dos Es
crivães, ensejando procedimentos não uniformes; Considerando que 
o Regimento de Custas nem sempre prevê a forma de cobrança de 
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custas e emolumentos em determinados atos, deficultando a adoção 
de linha uniforme em todos os Cartórios; Considerando a freqüência 
com que alterações de contratos são registradas em Cartório outro 
que não aquele em que foi o próprio contrato; Considerando a ausên
cia de disciplina para as notificações, o que tem provocado questões 
administrativas e até judiciais; Considerando, enfim, a necessidade 
de uniformização dos serviços prestados pelos Cartórios, DETERMI
NA: Art. 1'" - Os Escrivães dos Cartórios de Registro de Títulos e 
Documentos e de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, quando da 
apresentação de documentos que, por qualquer motivo, não devam ser 
registrados, antes de devolvê-los, tomarão as seguintes providências: 
a - anotarão, em todas as vias, por carimbo, o recebimento para 
exame; b - extrairão uma xerocópia do documento, remetendo-a ao 
Juiz Corregedor Permanente, com as razões da recusa do registro; 
c - comunicarão o ocorrido imediatamente aos demais Cartórios jun
tando cópia do documento e expondo as razões da recusa. Os outros 
Cartórios obrigatoriamente também recusarão o documento, ou comu
nicarão ao Juízo as razões da sua aceitação no caso de ter sido efe
tuado o registro. Art. 29 - Recebendo a cópia do documento, o Juízo 
poderá ouvir os outros Escrivães, que então opinarão sobre a possi
bilidade do registro. Art. 39 A decisão que for proferida será 
transmitida aos Cartórios, determinando-se, se for o caso o cancela
mento do registro que, não obstante as providências referidas, tenha 
sido feito em algum deles. Art. 4'1 - O mesmo procedimento será 
adotado para os documentos cujos apresentantes não concordem com 
o cálculo das custas e emolumentos. Art. 59 - O disposto nos arti 
gos 1fi e 39 não se aplicará às hipóteses em que o apresentante requei
ra, desde logo, a suscitação de dúvida. Art. 6" - Os Escrivães re
cusarão os documentos que, de qualquer forma, alterem contratos 
registrados em outros Cartórios da Comarca da Capital. Parágrafo 
único - Se no documento não houver alusão ao eventual registro do 
contrato, exigirão declaração do apresentante de que não houve regis
tro. Art. 7</ - As notificações previstas no art. 160 da Lei de Regis
tros Públicos serão efetuadas apenas com documentos ou papéis 
registrados, não se admitindo a anexação de objetos de qualquer espé
cie. Art. 8" - Nenhuma certidão das notificações será fornecida 
antes do perfazimento do registro. Parágrafo único Considera-se 
perfeito o registro da notificação após a necessária averbação do 
cumprimento da diligência, ou da impossibilidade de sua realização. 
Art. 99 - A primeira diligência não excederá o prazo de 15 dias, 
contados da data da apresentação da notificação em Cartório. De
corridos 30 dias e realizados, no mínimo, três diligências, será obri
gatória a averbação a que se refere o parágrafo único do art. 8'1. 
Parágrafo único - O Cartório poderá, por carta com aviso de rece-
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bimento, convocar o notificando a comparecer à Serventuária para 
tomar ciência da notificação, sem prejuizo do cumprimento dos prazos 
previstos no "Caput". Art. 10 Em não sendo encontrado o desti
natário, ou na impossibilidade de lh~ ser entregue o documento poderá 
o Cartório, desde que o requeira o apresentante, enviar a notificacão 
pelo Correio, com aviso de recebimento, circunstâncias que constarão 
do certificado negativo. Art. 11 - As notificações de que tratam 
os artigos 32 e 49 da Lei 6.7G6, de 19 de dezembro de 1979, terão 
caráter itinerante. Se o notificando não for encontrado, poderá o 
encarregado das diligências estendê-Ias a outra Comarca, desde que 
consinta o requerente, responsabllizando-se pelas despesas. Parágrafo 
único - Dos certificados constarão todas as diligências feitas, com 
menção expressa da procura do notificando no endereço declarado e 
no lote objeto do contrato. A pUblicação dos editais a que se refere 
o § 29 do art. 49 da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, não é da 
competência do Registro de Títulos e Documentos. Art. 12 - As 
demais notificacões a serem feitas fora da Comarca da Capital deve
rão ser requeridas por escrito, responsabilizando-se o interessado, 
expressamente, por todas as despesas que o Cartório remetente for 
obrigado a fazer. § 19 - Para a realização da notificação, além do 
registro na Comarca da Capital, o requerente deverá pagar o regis
tro de todas as despesas necessárias à prática do ato na Comarca 
destinatária, deixando, para tanto, depósito de valor nunca inferior 
a duas vezes e meia o valor do registro em São Paulo. § 2'1 - Ao 
receber a notificação em devolução, o Cartório fará a averbação devi
da e prestará contas ao requerente, fornecendo-lhe os comprovantes 
das despesas e o recibo do Cartório destinatário, cobrando a dife
rença ou devolvendo o excesso depositado. As cópias dos documen
tos referidos e o recibo da devolução do excesso serão arquivados. 
§ 3 9 - Eventual reclamação do requerente, relativamente à cobrança 
feita em outra Comarca será encaminhada ao Juiz Corregedor Per
manente da Capital para remessa ao Juiz Corregedor do Cartório. 
§ 49 - As comunicações de Cartório a Cartório serão feitas por carta 
com aviso de recebimento. Art. 13 - Para o registro e autenticação 
dos livros contábeis obrigatórios das sociedades civis (Capítulo XVIII, 
item 1, uf", e 26 a 30 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça) os Cartórios exigirão, nos termos de abertura e encerra
mento, as assinaturas de um dos sócios e de um contabilista. Pará
grafo único - Os emolumentos relativos aos atos previstos no "caput" 
serão os mesmos previstos no item lU da Tabela 3 do Regimento de 
Custas, acrescentando-se 20% de custas para o Estado e 20% de con
tribuição para a Carteira das Serventias. Art. 14 - Este Provimento 
entrará em vigor na data de publicação. São Paulo, 14 de outubro 
de 1983. 
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