
PROVIMENTO N.O 8/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de concHiar o caráter sigiloso 
dos atos notariais com a pretensão, manifestada pela Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, à ciência de disposições 
testamentárias que a favoreçam; 

Considerando, ainda, que a obrigatoriedade de comunicação, 
determinada no Provimento CO 10/77, tem motivado incidentes 
semelhantes ao do Processo CG-48. 942, resultantes da inconfor
midade do testador com a publicidade exigida, e 

Considerando que, em tal assunto, deve prevalecer a vontade 
do testador, mesmo porque o testamento é revogável a qualquer tempo, 

Determina: 
Artigo 1.0 - Quando lavrarem escrituras públicas de testa

mento, que contenham disposições favoráveis a associações de caráter 
beneficente, os Tabeliães deverão consultar o testador sobre a conve
niência de o comunicarem, por escrito, à entidade ou entidades 
favorecidas. 

Parágrafo único - Idêntica consulta será formulada nas hipó
teses de escritura pública de revogação de testamentos ou de cláusulas 
testamentárias favoráveis àquelas associações. 

Artigo 2.° - As comunicações desejadas limitar-se-ão ao nome 
do testador e à data, número do livro e folhas da escritura pública 
de testamento ou de revogação. 

Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogado o Provimento CO 10/77. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
São Paulo, 25 de julho de 1978. 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqucira. Corregedor Geral 

da Justiça. 

Proc. eG. N.o 49.822/78 - Capital - Int.: Corregedoria Geral 
da Justiça. 

PARECER NORMATIVO 2/78 

Cuida-se de consultas formuladas por Juízos Corregedores Per
manentes, acerca de questões nascidas da vigência da Lei 6.515, de 
26 de dezembro de 1977, que, regulamentando o artigo 175, § L°, 
da Constituição Federal, com a redação introduzida da Emenda 
Constitucional n.O 9, de 28 de junho de 1977, disciplina dissolução 
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P R o V I 1\1 E N TO N98/78 

o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGA 

DOR HUMBERTO DE Al'ilJRADE JUNQUEIRA I CORREGEDOR 

GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO I no uso 

de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO a necessidade de conciliar o 

. caráter sigiloso dos atos notariais com a pretensão I manüe!! 

tada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de são 

Paulo l à ciência de disposições testamentárias que a favore"' 

çam; 

CONSIDERAJ:>.llJq, ainda, que a obr'igatorieda

de de comunicação, determinada no Provimento CG 10/77 

tem motivado incidentes semelhantes ao do Processo CG':' 

48. 942. resulta.:n:te·s da inconformidade do testador com a . 
publicidade. exigida, e 

{~ CONSIDERANDO que, em: tal assunto l deve 
.:"+ 

prevalecer a vontade do testador I mesmo porque o testam~ . 

to é revogável a qualquer tempo, 

DETERMINA: 

Art. 19 - Quando lavrarem escrituras públi 

cas de testamento, que contenham disposições 

favoráveis a associações de caráter benefic~ 

te, õs Tabeliães deverão consultar o testad o r 
• A 

sobre a conveniencia de o comunicarem, por 

escrito, à entidade ou entidades favorecidas. 
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§ Único - Id;;ntica consulta será formulada 

nas hipóteses de escritura pública de revoga

ção de testamentos ou de cláusulas testamen

tárias favoráveis àquelas associações. 

Art. 2<:> - As comillÚcações desejadas limitar

se-ão ao nome do testador e à data. número do 

livro e folhas da ~scritura pÚblica de testam~ 
to ou de revogaç ão. 

Art. 3 <;> - Este Provimento entra em vigor na 

data de sua publicação. revogado o Provimen

to CG 10/77. 

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

o. 25 de julho de 1978 

//,/' 

HUMBERTO DE ANDRADE JU 

CORREGEDOR GERAL DA JU ,TIÇj 

Publicado DO «Dián.. da justIça" 

de .u I 01 a1917 ,no.LI' 
,:'~ ".!"'" 
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