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A dúvida é, de fato, procedente em parte, mas para efeitos 
opostos aos ditados na sentença. O registro deve ser feito do título 
dos apelantes, cancelada a prenotação do título dos apeliados, que 
não é hábil ao fim em vista . 

Custas "ex lege". 

São Paulo, 21 de junho de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Advs. Drs. Antonio Barbosa Lima, Maria Cân
dida S. Sandoval, João Rabello de Aguiar Vallim, Antonio 
Luiz do Amaral Rego e Regina Lúcia Alayon. 

PROVIMENTO N.O XCVII 

Dispõe sobre a estrutura funcional provisóría do quadro 
de funcionários dos cartórios oficializados das Comarcas 
da Capital, Santos, Campinas e Santo André. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições 
legais e 

Considerando a necessidade de se fixar, desde logo, a real 
lotação de funcionários com um quadro mínimo para cada Ofício, 
distribuídos em seções; 

Considerando que a organização das serventias, de acordo com 
a legislação vigente, constitui assunto interno da máxima importância 
c urgência para que o Poder Judiciário possa melhor atingir suas 
finalidades; 

Considerando o estudo do Processo n.o CG-43.458j75, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Os Ofícios de Justiça Oficializados serão organi
zados de acordo com as normas estabelecidas neste Provimento. 

Artigo 2.° ~ Compõem o pessoal dos Ofícios de Justiça 
Oficializados, os escrivães, os oficiais maiores, os escreventes, os 
fiéis e os porteiros dos auditórios, os quais terão atribuições 
especificadas em Provimento a ser baixado pela Egrégia; Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Artigo 3.° - Os Ofícios de Justiça são estruturados em Seções, 
cada uma Com chefia e atribuições próprias. 
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Artigo 4.° - Para atribuições de trabalhos e responsabilidades 
nos Ofícios de Justiça oficializados nas Comarcas da Capital, Santo 
André e Campinas, ficam implantadas Seções, distribuidas na 
seguinte conformidade: 

I - Comarca da Capital 

a) Três em cada Ofício de Justiça Criminal, denominadas "Seção 
Processual", "Seção Administrativa" e "Seção de Registros e 
Audiências"; 

b) Quatro em cada Ofício de Justiça do Juri, denominadas 
"Seção Processual", "Seção Administrativa", "Seção de Registros e 
Audiências - Juiz Auxiliar" e "Seção de Julgamentos - Plenário 
do Júri"; 

c) Cinco em cada Ofício de Justiça da Corregedoria dos 
Presídios e da Polícia Judiciária, denominadas "Seção do Expediente 
e Administração", "Seção de Sindicâncias - Exames de sanidade 
mental e Remoções de presos", "Seção de Fichários e Apresentação 
de presos", "Seção dos Serviços Auxiliares" e "Seção de Depósitos 
de Armas e Objetos"; 

d) Seis em cada Ofício de Justiça das Execuções Criminais, 
denominadas "Seção do Protocolo", "Seção Processual", "Seção 
Administrativa", "Seção d~ Expediente" e "Seção de Certidões"; 

e) Seis em cada Ofício de Justiça Distrital, denominadas 
"Registros e Audiências", "Administrativo", "Processual Civil em 
Geral", "Processual de Família e Sucessões", "Processual Criminal" 
e "Partidor e Contador"; 

f) Seis em cada Ofício de Justiça Civel, denominadas, "Seção 
Ordinários e Sumaríssimos", "Seção de Execuções", "Seção de 
Falências, Concordatas, Inquéritos Judiciais e Verificação de Livros", 
"Seção de Procedimentos Especiais", "Seção de Despejos, Cartas 
Precatórias, Medidas Cautelares e Préparatórias" e "Seção Adminis
trativa, Registros e Audiências"; 

g) Quatro em cada Ofício de Justiça da Família e Sucessões, 
denominadas "Primeira Seção", "Segunda Seção", "Terceira Seção", 
e "Quarta Seção"; 

h) Quatro em cada Ofício de Justiça dos Feitos da Fazenda 
Municipal denominadas "Desapropriações", "Ações Diversas", 
"Processos de Execução Fiscal", "Administrativa, Registros e 
Audiências"; 

i) Quatro em cada Ofício de Justiça da Fazenda Estadual, 
denominadas "Administrativa, Registros e Audiências", "Execução 
Fiscal 1", "Execução Fiscal 2" e "Processos Diversos"; 
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j) Três em cada Ofício de Justiça de Acidentes do Trabalho, 
denominadas "Processual", "Administrativa" e "Registros e 
Audiências"; 

k) Três em cada Ofício de Justiça do Depositário Público, 
denominadas "Seção de Contabilidade", "Seção de Expediente" e 
"Seção de Registros"; 

1) Quatro em cada Ofício de Justiça do Contador e Partidor, 
denominadas "Seção Contador I", "Seção Contador 2", "Seção 
Contador 3 e Partido" e "Seção Administrativa, Registros c 
Fichários"; 

m) Quatro em cada Ofício de Justiça Distribuidor e Partidor, 
denominadas "Expediente", "Registros e Fichas", "Certidões" e 
"Administração - Partilhas"; 

n) Três em cada Ofício de Justiça do Distribuidor Criminal 
denominadas "Busca e Informações", "Administrativa e Protocolo" 
c "Registro - Processamento"; 

o) Cinco em cada Ofício de Justiça de Registros Públicos, 
denominadas "Contenciosa", "Procedimentos de Jurisdição Volun
tária", "Corregedoria Permanente", "Administrativa - Registros e 
Audiências" e "Cadastro e Informações"; 

p) Três no Cartório da Portaria dos Auditórios c Hastas 
Públicas, denominadas "Praças e Leilões", "Expediente" e "Adminis
trativa, Protocolo e Arquivo"; 

g) Três em cada Ofício de Justiça de Menomes, denominadas 
"Processual", "Administrativa" e "Registros e Audiências". 

11 - Comarca de Santos 

a) Três em cada Ofício de Justiça Criminal, denominadas "Seção 
Processual", "Seção Administrativa", e "Seção de Registros e 
Audiências"; 

b) Cinco no 3.° Ofício de Justiça Criminal, denominadas 
"Seção :rroc~ssual", "Seção de Execuções Criminais", "Seção Admi
nistrativa e da Corregedoria Permanente", "Seção de Registros, 
Audiências e Júri" e "Seção da Corregedoria dos Presídios e Polícia 
Judiciária"; 

c) Três em cada Ofício de Justiça de Menores, denominadas 
"Processual", "Administrativa" e "Registros e Audiências"; 

111 - Comarcas de Santo André e Campinas 

a) Três em cada Ofício de Justiça Criminal, denominadas 
"Seção Processual", "Seção Administrativa" e "Seção de Registros 
e Audiências"; 
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§ 1.0 - Até que sejam crradas as Chefias de que trata este 
Provimento, as respectivas funções serão atribuídas sem ônus para 
o Estado. 

§ 2.° - As Chefias de Seção serão exercidas provisoriamente, 
a título experimental, por indicação do escrivão, aprovada pelo Juiz 
Corregedor Permanente, e homologada pela Corregedoria Geral da 
Justiça, até a criação dos cargos correspondentes, a ser solicitada 
à Administração do Estado, na forma da lei. 

§ 3.° - Por conveniência do serviço, a Corregedoria Geral da 
Justiça poderá, a qualquer momento, modificar a designação dos 
responsáveis pelas Chefias. 

Artigo 5.° - O número efetivo de escreventes de cada Ofício 
de Justiça, decorrente das lotações por força de atos legislativos, 
ficará acrescido de tantos funcionários quantos sejam necessários 
para complementar o quadro de servidores, na seguinte proporção: 
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Ofícios Criminais - 17. 
Tribunais do Júri - 25. 
Corregedoria dos Presídios - 18. 
Execuções Criminais - 35. 
Ofícios Distritais - 33. 
Ofícios Cíveis - 32. 
Ofícios da Família e Sucessões - 29. 
Fazenda Municipal - 28. 
Acidentes do Trabalho - 17. 
Fazenda Estadual - 24. 
Depositário Público - 13. 
1.0 e 2.° Ofícios de Menores - 20. 
Regionais de Menores - 12. 
3.° Ofício de Menores Infratores - 17. 
1.0 Ofício Contador e 1.0 Partidor 27. 
2.° Ofício Contador e 4.° Partidor 27. 
3.° Ofício Contador e 5.° Partidor 27. 

Distribuidores Criminais - 33. 

1.0 e 2.° Ofícios de Registros Públicos - 23. 
1.0 Ofício Distribuidor e 2.° Partidor - 46. 
2.° Ofício Distribuidor e 3.° Partidor - 26. 
3.° Ofício Distribuidor e 6.° Partidor - 39. 
Hastas Públicas - 27. 
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1.°,2.°,4.° e 5.° Ofícios Criminais da Comarca de Santos - 17. 
3.° Ofício Criminal da Comarca de Santos - 33. 
Ofício de Menores da Comarca de Santos - 12. 
Distribuidor Criminal da Comarca de Santos - 9. 
Ofícios Criminais das Comarcas de Campinas e Santo André, 

cumulados com serviços de Menores - 26. 

Parágrafo único - A Corregedoria Geral da Justiça solicitará 
da Presidência do Tribunal de Justiça a designação de funcionários 
que bastem para que o número de servidores de cada Ofício de 
Justiça se mantenha nos limites mínimos constantes deste artigo. 

Artigo 6.° - Deverão os Juízes Corregedores Permanentes 
remeter à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo de quinze (15) 
dias contados da publicação deste Provimento, para homologação, 
a relação dos Escreventes designados para as funções de Chefia. 

Artigo 7.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

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

São Paulo, 14 de maio de 1976. 

(aa.) Gentil do Carmo Pinto - Presidente do Tribunal de 
Justiça; Dimas Rodrigues de Almeida - Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça; Acácio Rebouças - Corregedor 
Geral da Justiça. 

Publicado novamente por ter saído com incorreção. 

PROVIMENTO N.O XCVIII 

Dispõe sobre a cobrança de autos em poder de Advogados 

o Conselho Superior da Magistratura, 

Considerando a necessidade de atualizar as disposições do 
Provimento n.o XX-66, sobre cobrança de autos em poder de 
Advogados; 

Considerando a sugestão da Associação dos Advogados de São 
Paulo, constante do Processo n.o 19.659/76; 

Recomenda aos Juízes de Direito da Capital e do Interior a 
observância das seguintes normas: 

1. Sempre que receber autos com vista ou para exame (Lei 
11.° 4.215/63, artigo 89, XVII-XVIII, o Advogado assinará a carga 
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