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DESPACHO: 

Aprovo. 

S.P., 19-12-81. 

Desembargador Bruno Affonso de André -- Corregedor Geral da 
Justiça 

PROVIMENTO CG. N'! 32/81 

Ementa: Dispõe sobre a autentieaçâo de chancela me
cânica e de adoção de seu uso nos atos de reconhecimento 
de firmas e autenticações de cópias reprográficas de do
eu.mentos. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 

"62.2 -- O uso da 
das cópias de documentos 
trumentos do foro judicial, 
vará os requisitos contidos 

"62.3 - As cópias 
administrativa e do foro 

Art. 29 - A Seção 
ço da Corregedoria Geral da 

"78. Fica autorizada 
nica, com o mesmo valor 
Oficial Maior e Escrevente 
nhecimento de firmas, à 
dos mediante sistema 
mecânicas registradas na 

documentos e 
mento de 

nica deverá possuir as 

III - dispositivo 
chaves; 

IV - contador 
do, inviolável 

V - 

DA ASSOCIAÇÃO DOS 
JUSTIÇA DO ESTADO DE 

Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 

Considerando o que foi decidido no Processo CG. n'! 51.088/78, 

RESOLVE: 

Art. 19 -- O item 62, da Seção VI, do Capítulo XlV, das Normas 
nQde Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG. 

5/81), acrescido de subitens, passa a ter a seguinte redação: 

"62. Compete, exclusivamente, ao Tabelião, Oficial Maior e 
Escrevente autorizado, a autenticação das chancelas mecânicas regis
tradas na serventia e a autenticação das cópias de documentos parti 
culares e certidões de traslados de instrumentos do foro judicial, 
extraídos pelo sistema reprográfico, desde que apresentados os 
originais. 

"62.1 - O registro da chancela mecânica observará os seguintes 
requisitos: 

I -- preenchimento da ficha-padrão destinada ao reconheci
mento de firmas (item 69, 75 e 76 da Seção VII, do 
Capítulo XIV, das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça); 

II - arquivamento na serventia do fac-simile da chancela; 

III - declaração do dimensionamento do clichê; e 

IV - descrição pormenorizada de chancela, com especificação 
das características gerais e particulares do fundo artís
tico; 

"79. A chancela meclUJl 
sitos: 

I gravação da 

II designação do 

111 -- termo referentil 

"80. A máquina emnrel 

trava de Mhl'fd 
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"62.2 O uso da chancela mecamca nos itens de autenticação 
das cópias de documentos particulares e certidões ou traslados de ins
trumentos do foro judicial, extraídos pelo sistema reprográfico, obser
vará os requisitos contidos nos itens 78-81, da Seção VII, do Capo XIV". 

"62.3 - As cópias reprográficas autenticadas por autoridade 
administrativa e do foro judicial independem de autenticação notarial". 

Art. 2" - À Seção VII, do Capítulo XIV, das Normas de Servi
ço da Corregedoria Geral da Justiça, são acrescidos os seguintes itens: 

"78. Fica autorizada a adoção do processo de chancela mecâ
nica, com o mesmo valor da assinatura de próprio punho do Tabelião, 
Oficial Maior e Escrevente autorizado, nos termos destinados ao reco
nhecimento de firmas, â autenticação de cópias de documentos extraí
dos mediante sistema reprográfico e à autenticação de chancelas 
mecânicas registradas na serventia. 

"79. A chancela mecãnica conterá os seguintes dados e requi· 
sitos: 

I gravação da sigla PJ sobreposta à sigla SP; 

II designação do Cartório e da Comarca; 

III - termo referente à respectiva autenticação de COpiaS de 
documentos e da chancela mecânica, ou ao reconheci
mento de firma, com os claros a serem preenchidos; e 

IV - gravação da assinatura autorizada sobreposta ao nome 
por extenso, respectivo cargo e número da cédula de 
identidade (RG). 

"80. A máquina empregada para a impressão da chancela mecâ
nica deverá possuir as seguintes condições técnicas: 

I - disparador de impressão de chancela acionado eletroni
camente; 

II - tinta líquida, de cor preta, indelével, destituída de com
ponentes magnetizáveis, para impressão macerada, de 
maneira a não permitir cópias; 

III - dispositivo de segurança acionado por meio de três 
chaves; 

IV - contador elétrico numérico das chancelas efetuadas, sela
do, inviolável e irreversível; 

V - trava de sobrecarga de cópias extras. 
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"80.1 - As chaves que acionam a máquina de chancela r, de que 
trata o n9 lI! deste item, ficarão sob a guarda, respectivamente, do 
Tabelião, Oficial Maior e Escrevente autorizado a operá-la, sendo 
todos responsáveis, solidariamente, pela regularidade do chancela
mento dos documentos e inclusive pelo uso indevido de tal processo, 
por quem quer que seja. 

"81. A autorização para o uso de chancela mecânica será dada 
pelo Juiz Corregedor Permanente do respectivo Tabelionato, o qual 
fará, em seguida, comunicação à Corregedoria Geral da Justiça. 

"81.1 - O pedido do Tabelião será dirigido ao Juiz Corregedor 
Permanente, que, após verificar se a máquina e o clichê atendem 
às exigências dos itens 80 e 81, se manifestará, expressamente, sobre 
a conveniência da medida, a organização e o movimento da serven
tia, o zelo do titular e dos escreventes, e todas as demais condições, 
pessoais e materiais, que capacitem avaliar-se se o pretendente pode 
utilizar o sistema. O expediente deverá vir acompanhado de impres
sões dos clichês a serem adotados. 

"81.2 - A autorização será negada, como regra, aos tabeliães 
de comarcas de 111- e 2'1 entrâncias, a menos comprovem devidamente 
dispor de movimento idêntico aos dos tabelionatos das comarcas de 
311- entrância, preenchendo os demais requisitos. 

"81.3 - O Juiz Corregedor Permanente, ou o Corregedor Geral 
da Justiça, "ex-offício", poderão suspender, ou revogar a autorização 
concedida, inclusive apreendendo máquinas e clichês, quando neces
sário". 

Art. 39 - A autorização anteriormente concedida ao 7" Cartório 
de Notas e Ofício de Justiça de Campinas, a fim de que utilizasse, 
em caráter experimental, o uso de chancela mecânica em termos de 
reconhecimento de firmas e de autenticação de documentos, fica 
expressamente revogada, sem prejuízo de sua repristinação. 

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

São Paulo, 25 de novembro de 1981. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

D.O.J.. de 4-12-81. 
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Justiça, 
O Desembargador 

uso de suas 

Considerando o que 

DETERMINA: 

no 

Art. 1'1 -- Fica revogadl 
mas de Serviço da f""n~oO'..n 

Art. 2'1 - Este 
publicação. 

São Paulo, 22 de 

D.O.J., de 24-12-81. 

O Desembargador Bnmn. 
Justiça, no uso de suas 

Considerando que a 
doria Geral da Justiça 
mas de Serviço da Corregorllll 

do em vigor os preceitos 
ventias não oficializadas do 

Considerando a necessidl 
ceitos, adequando-os às 
quanto das serventias de 

Considerando que a 
com as "Normas de Serviço, 
a matéria em um só dipl0ml 
ção periódica. 

Considerando, 

a consolidação das regras 
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WIO no. ato. de· r4lCOlÚltlCl~to de 
finaa. e auteftti~ d. o:6pi..• 
rep1l:oq1:Ulc:u de .~to•• 

ODESIMB.IUICIADO. BRURO AP'POIfSO DI! 
ANDa!, CORREGEDOft GaIlAL DA JUSTIÇA DO EST.IUXI DE.sAo PAD 
LO, no UIlO d. sua. atribuiçõe. 1ll9ai8 e -

CONSlDEIIAIIDO o que foi decidido • 
no Processo C.G. n9 51.088/78, 

R E S O L V E: 

Art. 19 - O itam 62, da seção VI, 
do CapItulo XIV, das Normas .de Serviço da Correqedoria • 
Goral da Juatiça (Prov~ento n9 eG. S/bll, acre.cido de 
sub! tens , passa a ter a sequinte redação: 

. "62,- Compete, exclusivamente, ao 
TnhelliQ. Oficial ~-~ior C E!*crovente ilutor1zado, a aut.en 
tlcação das chancela. mecânica. registrada. na serventia 
e a autenticação da. cópia. de docuaento. particulare. e 
certidõe. da traslados de instrumento. do foro judicial,
extraldos pelo sist... reprográfico, desde que apre.enta
dos Os criginais. 

"62.1 - O registro da chancela me 
c3nica observari o. sll9uinte. requi.ito.. 

I - preenchimento da ficha-padrão
:lestinada ao reconheciJIento de firma. fitem 69, 1S e 16 
da Seção VII, do CapitulO XIV, da. Norma. de Serviço da 
Corregedoria Ceral da Ju.tiça); 

II - arquivllllleDto na serventia do 
fac.1mile da chancsla, 

111 - declaração do dtmen.lonamaoto 
do .clichê, e 

IV - desc1l:tçio poX'\llllJ\Orbsda de dnm 
cela, COIII espec1ficaçio das caractertstt:cas gerai. e par
ticulares do fundo artl.tico.. 

"62.2 - O uso da chancela maain1
oa nos i tena de autel\ticação da. c6p1'u de .socu.ntoa pc
ticularea e certidõea ou traslado. da instrumento. do fo
ro judicial, extralde. pelo al.t... reprogrif1'co, obser= 
vará ~s requisito. contide. no. iten. 18-81, da Seção ' 
VII, do capitulo XIV". 

"62.3 - As cópra. reprográficas ' 
autenticadas por autoridade admintstrativa e do foro ju
dieial independea de autenticaçio notarial", -

Art. 29 - A Seção VII, do Capitu
lo XIV, daa Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Jastiça, são acre..::1dos oa· sequinte. 1'1:.en•• 

·78. - Fica autorizada a'adoção • 
do procesao de chancela mecil\ica, com o ~smo valor da 
">lsinatlU"a de próprio punho do Tabelião, Oficial Maior e 
E~crevente autorizado, nos termos destinadoa ao reconhe
cimento de firDlas, i autenttcação de cópias de documentca 
extraldos mediante ais tema reproqriftco e â autenticação 
de chancelas mecinica. regiatradas na aerventia. 

·79.- A chancela mecânica conterá 
05 seguintes dados e requisitos. 

I - gravação da .igla PJ sobrepo! 
ta à sigla SP; 

II - de.ignação do Cartório e da 
Comarca: 

111· - termo referente i respectiva'
autenticação de cópias de docuaentca a da chancela mecâ
nica, ou ao rll'Conhec:l.lllento da finaa, coa o. claros a a!, 
'em praanchido.r e 

IV - gravação da a••inatura au~! 
z..da sobrepoata ao nome por extenso, respectivo car'iJO a 
número da cêdula de identidada IRG).

"80._ A máquina _preqada pua a 
1!npreaaio da chancel.. mecânica deveri po••uir a. seguin
tes condiçõ.. ticniéa.t 

. 1- disparador4e~o dach&D. 
cela acionado eleUon!c&lUAte, . c 

11 - tinta llqu;Lda, de cor preta , 
indelêvel, destitulda de ca.ponantes magnetizáveis, pua
1!npresão· macerada, de maneira a não ~tir cÓPia.J 

.. ' ." 	 UI '- diapoaiti"., d. segw:anqa acio 
nado por meio dÁIt U ..' cm.._t:- . . . . 

.<' IV - conta4c)1I:' eliU1co.. nu.irico da. 
chancel_ efet1ilaclul, .elado, .1nYioliV&le·~slvel. 

. ,.,.. V -. trava de aobr8CU9ll da cóplui 
extras. . ' 

'. .: .' . "aO.L,- Aa cnave.ci- ~cio_ a ! 
máquina de chancelu, de que trata o $·III de.te tt_ ,
ficario sem a 'iJ~da, re~Uv__te, do 'l'a.DeUão,· on
cial MaiOr e Eacc.vente autorizado·a operi.la, sendo to
dos rasponalvets; solidarlmente,·pela requlu:tdad... do 
chanc.14_~ do. docwaafttos e ·lnclu.J:ve pelo 'liSO indev! 
do de tal processo, por qu_·querque .eja.·· .

/' .' . "81. ,.'Aautortllaçio para -o· uao • 
de chancela _âDlca será dada pelo Ju.tll Corr..,.aor Per 
.IlIliIu·U!lnt. dO reapectj;vo Tabelionato, o qual lari, --89'lSI 
da, comunicação.! Corregedoria Geral da Ju.ttqa. 

: . "81.1 .,; O pedido de 'labeUão seri 
dirigido ao Juta corrll9edor P_ftente.. que A apõ. verUi 
Car se A mlqutna·e.o clichi.atend_ i. extqinctu doa. ,r 
tens 80.e 81:, se lII&IIJ.l..ta.ri,.~e._nte, sobre a co,!! 
ven1i!\cia da aedJ;da, a organ1'zaçao e·o ~to da _! 
ventia, o zelo do titular e do•. -=_taa, e todas a. 
demai_ COl'I41ções~ pe.-J:e e_tartais, qIIII capacit__ 
l1ar·n se o preten4eftte Pode· uUltzu: o .ts~. O ~ 
diant. d_'·""'t:r-a~ da mpre.aõe.. doacllcbi.. 
a seram adotRo... . . . " 

. ' ''. -81 •.2"- A autort1laÇi'o 1I'U'i.:~ 
como regra,_ taMlti.. 4. ~_ d. la•• 2... entre 
ciaSl, a mano_ c~_ d-S:~ta cU'liIpo1' de _~to'
idêntico ao. doa tabelionato. da. C08IIIZC... de la·. entrin 

. cia, preench~ "Da d_t.. teqvJ:.tto.. . .: . . 
'. . -81.3 • O JutaCln'r89.aor ,_ 

te, ou o"con89edoE: Gazal.· da Ju..t.tt;ua •. ·e..-oftc!'o-, pode: 
rio su.pend......oa r..aqar" a autodllll9_ ~,~ 
siv. apr..IIIdeftCb,JIiquiJIa... cl:l:chh, qaando. __.io":-

Art. 39 "·A autoriaa""io aterior
menta COIiIced.1c1a· _ 79 cart6no de !tOta. .. Oflcl0 d. J'II.-' 
tiça de C&IIIPiAa-•. à flll de qIIII uU1:1l1........ caritll&" ~ 
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---- -r-. .---~--irt~ 39 _~ atltort:lqio AIl"'1o_ 
mente ooace4lda'_ 79 cutório- d. HOa. e Oficio- de Jua
ti",a d. c~.,. fia de qtIe tltJ.li:l••_ .. _ 0!U'i~ ex 
per1aefttal.. o UIIO d. ~l. -'aiua _ ter_li,'d. re· 
oonhec~'d.· tu... • de' aQt_tJ.c.c;io de ~to.· -; 
fica axp&'••~.' rll9OCJ....,_ prejtlho'de _'~ia-
~.inação. 

são 1'au.ID. lS da'~dIf.'llI8l!ii.:... 
(a) De••. 8Rm«l·Al'1."OIISO DE MIOR2-- .. 

~or~~q.dor Geral da Just!.a. . 
... ~ ...................~~~.:-.:._..-~,_.,.,....__ ,,~--.:. ....~~~:....:...:....1;.(~4 Et 05/12/81)_. 
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