
Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

Proc. 19.356 - São Simão - Luiz Carlos Borges: Nos termos da informação retro. São Paulo, 20 
de fevereiro de 1961. (a) Samuel Mourão. Informação a que se refere o despacho supra: O 
interessado tem na Corregedoria sem homologação um processo sob n. 18.933-60, referente à 
sua 2.ª nomeação (da 1.ª investidura em 1959, foi exonerado a pedido). Em consequência da 
falta de homologação e nos termos da Portaria n. 6-49 da Corregedoria, o escrevente não 
poderia ter assumido o exercício do cargo e por isso inócua a portaria de exoneração n. 17.60, 
com a qual instruiu o pedido da sua nomeação para o cartório da comarca de São Simão. 
Esclarecidas as irregularidades e alertado o M. Juiz de Direito da comarca de São Simão sobre a 
exigência da Portaria 6-49, da qual se lhe remeterá uma cópia, ouvindo também o M. Juiz da 
comarca de Santa Rosa do Viterbo, poderá ter andamento o atual processo n. 19.356-61. São 
Paulo, 20 de fevereiro de 1961. (a) Adriano 

Proc. 19.353 - Campinas - Juízo de Direito da Comarca de Campinas - Assunto: Envia cópia do 
provimento baixado por aquele Juízo relativo à proibição da lavratura em notas dos cartórios 
da comarca supra, referente aos chamados "Casamento por Contrato". 

 

- Despacho: Publique-se o provimento, para conhecimento dos demais tabelionatos e 
esclarecendo-se que a Corregedoria está de acordo com o mesmo. 

 

- São Paulo, 20 de fevereiro de 1961 - (a) Samuel Mourão - Provimento que se refere o 
despacho supra: Provimento - O Doutor Antonio Carlos Alves Braga, Juiz de Direito, em 
exercício nas Três Varas Cíveis, e Corregedoria Permanente desta Comarca de Campinas, 
Estado de São Paulo, etc. Considerando ter chegado ao seu conhecimento que Tabeliães desta 
comarca vêm lavrando em suas notas os chamados "casamentos por contrato" quer sob a 
forma de sociedades universais, quer sob a forma de comunhão ou locação de serviços em que 
um homem e uma mulher impedidos ou não de contraírem casamento se obrigam a viver 
juntos e em comum. Considerando que tais contratos são absolutamente nulos pela ilicitude e 
pela imoralidade do seu objeto (art. 145, n. II do Código Civil). Considerando que a família só se 
constitui pelo casamento de vínculo indissolúvel (art. 163 da Constituição Federal), e que se 
celebra de acordo com as formalidades do Código Civil e nos Cartórios de Registro Civil das 
Pessoas Naturais. Considerando que a intervenção do Tabelião em contratos daquela natureza 
concorre para iludir as pessoas incautas e desconhecedoras da organização judiciária e da 
qualidade do funcionário que os lavra no livro dando assim aspecto externo de legalidade a um 
ato nulo. Considerando que ao Tabelião não compete apenas lavrar em suas notas o que as 
partes lhe declaram mas deve orientá-las e zelar pelo cumprimento exato da lei e da 
moralidade dos atos em que participe. Pelo presente Provimento, determina: 1.º) - Ficam 
todos os Tabeliães da Comarca, quer os da sede quer os dos distritos, expressamente proibidos 
de lavrarem em suas notas os chamados "casamentos por contrato" em que um homem e uma 



mulher impedidos ou não de contraírem casamento se obriguem a viver juntos, prestando 
serviços recíprocos e colocando em comunhão os seus bens quer esses contratos revistam a 
forma de sociedade universal (art. 1.368 do Código Civil), quer a de locação de serviços sob 
desobediência e aplicação da pena de suspensão, conjuntamente ao escrevente e ao Tabelião 
que lavrar e subscrever essas escrituras. 

 

- 2.º) - Ficam, igualmente, expressamente proibidos os Oficiais de Registro de Títulos e 
Documentos da Comarca de transcreverem em seus livros contratos dessa mesma natureza 
por instrumento particular sob as mesmas penalidades do item 1.º. 

 

- 3.º) - Este Juízo e seus auxiliares nas correições periódicas que procederão nos cartórios 
examinarão uma a uma as escrituras lavradas, a fim de verificarem se foi dado integral 
cumprimento às determinações contidas neste provimento. Cumpra-se dando-se ampla 
divulgação inclusive pela imprensa, por se tratar de ordem que visa o interesse geral 
remetendo-se cópia ao Exmo. 

 

Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Estado. Dado e passado nesta cidade de 
Campinas, aos vinte e um dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e um, pelo 
Cartório da Corregedoria Permanente. Eu, (a) Bel. Elvino Silva Filho, Escrivão, que datilografei - 
(a) Antonio Carlos Alves Braga, o Juiz de Direito. 

 

D. J. 21/2/61. 


