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BOLETIM 
da 

Associacão dos Serventuários de ., 

Justiça do Estado de São Paulo 

ANO XVII JULHO A DEZEMBRO DE 1967 N.' 82 



PROVIMENTO N.9 5/67 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes. Corregedor 
Geral da Justiça. no uso das suas atribuições; 

considerando que o Ministério Público do Estado. nos têrmos 
do artigo 26 do Código Civil. 653 do Código de Processo Civil. 
e 59. n.9 11. do Decreto Estadual n.9 10.000. de 24 de Fevereiro 
de 1939. é órgão incumbido de fiscalizar as Fundações; 

considerando. mais. que os requisitos legais para a instituição. 
elaboração dos estatutos. alterações. obrigações. onerações. etc. das 
Fundações devem merecer a aprovação do Ministério Público; 

considerando. que procedem os têrmos e sugestões da repre~ 
sentação da 3.' Curadoria de Resíduos e Fundações. remetida a 
esta Corregedoria Geral; 

considerando, finalmente, o que ficou decidido pelo Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura, em sessão de 30 de junho 
de 1967 (processo n.9 CG~27.762). 

RESOLVE: 

Art. 1.9 - Os srs. Oficiais dos Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos do Estado não registrarão nem farão aver~ 
bar qualquer titulo ou documento em que sejam interessadas Fun~ 
dações , sem a intervenção do Ministério Público. 

Parágrafo único - Nos casos dêste artigo os srs. Oficiais 
encaminharão ao órgão do Ministério Público encarregado da fis~ 

calização das Fundações, os títulos e documentos que receberem. 
se o apresentante concordar, e, em caso de sua não aprovação, não 
efetuarão o registro, suscitando a dúvida. se o fôr o caso. 

Art. 2.9 - Os srs. Tabeliães não farão lavrar qualquer es~ 
critura de instituição de Fundação, ou de seu interêsse, seja ou~ 
torgante ou interveniente, sem intervenção do Ministério Público. 

São Paulo, 10 de julho de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.9 8/67 

O Desembargador Alceu CordeIro Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribui~ 
ções legais, 
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a) Considerando que, baixado o Provimento n.~ 4/67, per
sistiram algumas dúvidas entre os serventuários do Estado de 
São Paulo, no tocante à aplicação do Decreto Lei Federal n,\" 167. 
de 14 de fevereiro de 1967; 

b) Considerando que o "Registro de Cédulas de Crédito 
Rural" é um livro do "Registro de Imóveis"; 

c) Considerando que o Regimento de Contas do Estado de 
São Paulo não consigna qualquer percentagem nos emolumentos 
em favor dos juízes; 

d) Considerando, finalmente, o que ficou resolvido nos pro
cessos CG-n.9 27.930/67 e 28.246/67. 

DETERMINA 

1.9 ) As cédulas de crédito rural. inclusive hipotecárias, serão 
inscritas, apenas, no livro de "Registro de Cédulas de Crédito Ru
ral", dispensada sua inscrição no Livro n.9 2 do "Registro de Imó
veis", observando-se, porém, o disposto nos art. 188 e 190 do Re
gulamento dos Registros Públicos. 

2.9 ) Aos juízes de direito estaduais não se aplicam os pre
ceitos do § único do art. 34 e do § 2.9 do art. 36 do Decreto-Lei 
Federal n. 167, de 14 de fevereiro de 1967. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 21 de julho de 1967. 

Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral da Justiça. 

PROVIMENTO N.9 9/67 

. Dispõe sôbre o uso de fotocópias e outros processos análogos 
nas certidões, traslados e cópias, e dá outras providenciais. 

O Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, Correg,edor 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tendo em vista o que 
ficou decidido nos processos n.9s CG-5.384/48, - CG-6.076/49, 
CG-6.l96/49, CG-14.073/56, CG-21.161/62, e eSpecialmente no 
processo n.9 CG-15.899/58, 
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