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"11.1 - Salvo 
notarial da finna do 
do de Ofício de Justl~ 

reconhecimento IlULarllu. 

ou título emanado de 
disposto no item 58 
Normas de Serviço". 

Art. 3" - Fica 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO NQ 27/81 

O DESEMBARGADOR BRUNO AFFONSO DE ANDRÉ, COR
REGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
no uso de suas atribuições, 

Considerando o decidido no Processo C.G. 58.735,181 

RESOLVE 

Art. 19 - Os itens 57 e 58 e seus respectivos subitens, do Capí
tulo IV (Dos Oficios de Justiça Cível) das Nonnas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"57 - Deverá, sempre, constar de carta precatória, ou de ordem, 
o valor da causa. 

"57.1 - Deverá integrar a carta precatória, expedida para cita
ção e penhora, conta atualizada do débito e, para efeito de paga
mento, a verba honorária fixada pelo juízo deprecante, incluindo-se, 
na hipótese, as custas da própria carta". 

"58 - Os formais de partilha, as cartas de adjudicação e de 
arrematação, os mandados de registro, averbação e retificação, e os 
alvarás e documentos semelhantes, destinados ao foro extrajudicial, 
deverão ser expedidos devidamente autenticados, certificada pelo 
Escrivão a conferência de suas peças. 

"58.1 - Neles deve estar sempre indicado o feito de que extraí. 
dos e, constituindo um conjunto de cópias ou reproduções de peças 
de autos de processo, devem possuir termos de abertura e encerra
mento, com a numeração de todas as folhas, devidamente rubricadas 
pelo Escrivão, e indicação do número destas, de modo a assegurar ao 
executor da ordem, ou ao destinatário do titulo, não ter havido acrés
cimo ou subtração de peças ou folhas integrantes. 

"58.2 - No termo de conferência das peças, o Escrivão, ou 
Escrivão-Diretor, deve identificar-se, mencionando o nome e o número 
de seu prontuário ou matricula, no Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE), ou no Departamento de Administração do 
Pessoal (DEPE), conforme ocaso". 
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"23 - Sempre 
de finna constante de 
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cimento", 

Art. 49 - O 
das Pessoas Naturais), 
assim redigidos os 

"5.2 - Ressalvad04 
dúvida sobre a autenticil 
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quando apresentado por 

Art. 5'" - Este 
publicação, revogadas 

Publique-se. 

São Paulo, 6 de 

Desembargador 
Justiça 

D.O.J•• de 7-11·81. 
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Art. 29 - Os itens 11 e 15 do Capítulo XIV (Do Cartório de 
Notas) das referidas Normas de Serviço, ficam acrescidos, respecti
vamente, dos subi tens 11.1 e 15.1, nos seguintes termos: 

"11.1 - Salvo fundada dúvida, fica dispensado o reconhecimento 
notarial da firma do Juiz de Direito, em documento ou título emana
do de Ofício de Justiça, desde que nele observado o disposto no item 
58 e seus respectivos subitens, do Capítulo IV destas Normas de 
Serviço" . 

"15.1 - Salvo fundada dúvida, fica dispensada a exigência do 
reconhecimento notarial da firma do Juiz de Direito, em documento 
ou titulo emanado de Ofício de Justiça, desde que nele observado o 
disposto no item 58 e respectivos subitens, do Capítulo IV destas 
Normas de Serviço". 

Art. 39 - Fica acrescido ao Capítulo XVI (Dos Registros Públi
cos) das Normas, o item 23, assim redigido: 

"23 - Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a autenticidade 
de firma constante de documento público ou particular, o Oficial do 
Registro deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu reconhe
cimento". 

Art. 49 - O subitem 5.2 do Capítulo XVII (Do Registro Civil 
das Pessoas Naturais), com o texto alterado, passa a ser 5.3, ficando 
assim redigidos os subitens 5.2 e 5.3 (do item 5): 

"5.2 - Ressalvados os casos de exigência legal ou de fundada 
dúvida sobre a autenticidade, poderá ser dispensado o reconhecimento 
notarial de firma". 

"5.3 - Fica dispensado o reconhecimento de firma em mandado, 
quando apresentado por Oficial de Justiça". 

Art. 59 - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 6 de novembro de 1981. 

Desembargador Bruno AffOD8O de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

D.O.J.• de 7-11-81. 
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