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"apenas Se exrrema e Se separa o que i:l cada condômino toca na coisa 
antes indivisa". 

Essa respeitável doutrina, todavia, não subsistiu, segundo mostra 
o reclamante, vindo aquela mesma Suprema Corte, no Recurso Ex
traordinário n.o 78.048, a dispor que "é inadmissível a divisão da 
gleba em quinhões menores do que os módulos, ainda que para fazer 
cessar o Condomínio entre os co-proprietários". E explica: o fim da 
lei é o de evitar a proliferação de minifundios antieconômicos, e deve 
preponderar sobre a literalidade do dispositivo. 

Nem há que cogitar da anterioridade do condomínio. O Tabelião 
informa que a sucessão, gênese deste, foi aberta a 6 de dezembro de 
1965. A proibição desmembratória vinha do Estatuto da Terra, de 
1964, artigo 65, focalizando, desde então, a partilha na sucessão 
"mortis causa" (parágrafo 1.°). 

Não há apenamento a impor. A confusão, que se estabeleceu 
no tema, é própria das épocas de transição e revisão de conceitos. 
A ela, nem os mais altos Magistrados lograram escapar. E razoável 
que os Serventuários, orientando-se por exegeses que lhes foram 
comunicadas, errassem simplesmente, sem pretenderem burlar a 
vedação legal. 

A divisão e as transcrições, porém, são nulas (Código Civil, 
artigo 145, V). A nulidade está cominada no artigo 11, § 1.0, do 
Decreto-lei 57, de 1966, reafirmada no artigo 8.°, § 3.°, da Lei n.o 
5.868, de 1972. Leis anteriores aos atos atingidos, portanto. Para 
os respectivos cancelamentos, expeçam-se ordens aos Serventuários. 
a serem encaminhadas por intermédio da Corregedoria Permanente 

Publique-se, para conhecimento de todos os Serventuários do 
Estado, como orientação normativa. 

São Paulo, 19 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça". 

D.O. 25-3-76 

PROVIMENTO N.o 4/76 

Regulamenta, na Capital, a publicação das intimações para 
ciência do valor das custas e outras importâncias. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça, considerando o decidido no Processo 11.° CG. 43.999/76, 

Determina 
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1. O) OS Escrivães - Diretores de Serviço - dos Ofícios de 
Justiça da Capital do Estado (Centrais e Distritais) farão publicar na 
imprensa oficial, juntamente com as respectivas intimações, o valor 
das custas que devam ser recolhidas pelas partes, bem como o valor 
das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas, em 
quaisquer processos e a qualquer título. 

2.°) Todas as intimações, publicadas para que as partes se 
manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores, 
em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para perfeita 
ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. 

3.°) Eventuais inexatidões ou incorreções serão sanadas em 
vinte e quatro horas, através de nova pubUcação, sob responsabilidade 
do Sr. Escrivão - Diretor de Serviço. 

4.°) As determinações constantes do presente Provimento serão 
observadas nas comarcas do interior do Estado, nas quais vigore o 
sistema de publicação oficial pela imprensa local para as intimações. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 18 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

Proc. eG. 0.° 44.339/76 - Interessado: Juízo de Direito da 
l.a Vara de Registros Públicos da Capital. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral. 

1. O MM. Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios de 
Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital, ao apreciar 
solicitação oferecida pela Associação dos Advogados de São Paulo, 
determinou a remessa dos autos à consideração desta Corregedoria
-Geral, entendendo que a providência pretendida só atingiria os efeitos 
desejados quando tomada em âmbito estadual, pois facilmente contor
nável qualquer medida adstrita aos limites de sua competência 
correcional. 

Aquela entidade de classe, pelos motivos expostos às fls. 2, pre
tende a edição de provimento regulamentador da atividade dos car
tórios referidos, de molde a impedir: a) o registro de sociedade que 
inclua, entre suas finalidades, a representação em qualquer juízo ou 
tribunal, mesmo administrativo, o procuratório extrajudicial, os tra
balhos jurídicos de consultoria e assessoria e as funções de diretoria 
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