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DOS SERVENTUARIOS 
DE SAO PAULO • 

PROVIMENTO N9 32/80 

Ementa - Regulamenta o registro de senten~as defini
tivas de separ~ judicial e de divórcio. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o que se dispõe no art. 12, n'! I, do Código Civil, 
com a redação dada pelo art. 50 da Lei Federal nQ 6.515, de 26-12-1977 
(Lei do Divórcio); 

Considerando mais o disposto no art. 32 da Lei Federal nQ·6.515, 
citada; 

Considerando ainda o que se prescreve nos artigos 29, § 19 , letra 
"a", 33, § único e 97 da Lei Federal n'l 6.015, de 31-12-1973 (Lei de 
Registros Públicos); 

Considerando, outrossim, que a lei processual civil determina 
segredo de justiça em relação aos atos processuais que dizem respeito 
a casamento, à separação dos cônjuges e à conversão desta em divór
cio (Cód. Processo Civil, art. 155, nQ 11); 

Considerando finalmente, que o registro das sentenças definitivas 
de tais ações, sob a forma de inscrição, no Livro "E", do Registro 
Civil das Pessoas Naturais da comarca em que tenha sido proferida 
a sentença, além de constituir condição de sua eficácia, nos termos 
do art. 32 da Lei n9 6.515, permitirá a publicidade objetivada pela lei 
especifica, quanto aos atos relativos ao estado civil das pessoas, que 
não sejam os concernentes ao registro de nascimento, de casamento 
civil ou religioso, e de óbito, a fim de que sejam resguardados os inte
resses de terceiros, 

Resolve: 

Art. I'! - As sentenças definitivas de separação judicial e de 
divórcio serão registradas, sob a forma de inscrição, no Livro "E", 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que 
hajam sido proferidas, ou no Cartório do 19 subdistrito, se houver 
mais de um, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei n<? 6.015/73. 

Art. 29 - As sentenças referidas no art. 19 serão igualmente 
averbadas no livro de casamento, após a inscrição no Livro "E", fazen
do-se remissão a esse ato, quando da averbação. 
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Art. 39 - Quando requeridas por terceiros interessados, as certi
dões dos registros e averbações das separações judiciais e dos divórcios 
se limitarão à parte dispositiva da sentença. 

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

São Paulo, 10 de novembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey Corregedor Geral da Justiça 
(D.O.J'., de 13-11-80). 

Prot. CG N9 37.007/80 - Capital - In1.: Instituto de Previdên 
cia do Estado de São Paulo (Carteira de Previdência dos Advogados 
de São Paulo). 

Por despacho do Exmo. Senhor Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça, foi determinado que se publicasse o ofício abaixo transcrito: 

"SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

INSTITUTO DE PREVIDmCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CARTEIRA DE PREVID:eNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 

CONSELHO 

São Paulo, em 5 de novembro de 1980 

C.A. n Q 5/80 
Exmo. Senhor Desembargador 
Corregedor Geral da Justiça: 

Vimos comunicar a Vossa Excelência que a contribuição devida 
pela juntada de Mandato Judicial (Código 304 Guia de Recolhi
mento de Custas e Emolumentos, Mod. 9), prevista no artigo 48 da 
Lei Estadual nQ 10.394170, passará a ser de Cr$ 116,00 (cento e dezes
seis cruzeiros), por mandante, assim considerado também o casal, isto 
é, 2% do salário-mínimo efetivo vigente no Estado de São Paulo. 

Ante o exposto, solicitamos de Vossa Excelência se digne de dar 
conhecimento, aos serviços de Distribuição de 1 ~ Instância, de que a 
nova contribuição deverá vigorar a partir de 1 Q de dezembro. 

Atenciosamente, 

Raif Kurban - Presidente do Conselho 
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À Sua Excelência 
Dr. Desembargadcll 
DD. Corregedor 
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alo PAULO, 11 DE NOVEMIRO DE 1110 
• • • - «Das ao ~~sao x r1 Gerar 

di Dabua e outros "J.• por linha. S.Paulo, 11 .11.80 (a)
Batalha de Camargo." adv. LUCIA. MACHADO MONTEIRO. 
17.970 - Proc. 212-1 Arthur Varalonga s/mulher e outros 
"J. Sia. em termoa. S.Paulo, 11.11.80 (a) Franc isco Th2 
mez de Carvalho Pilho, Vice-Presidente do Tribunal de 
JustiQa." adv. SERGIO ROSARIO MORAES E SnVA,. 
17.978 - Proc. 5.669-1 Maria Helena Vilela de Araújo"J• 
•m termoa. S.P~ 11.11.80 (a) Evarist o dos Santos." 
adv. ANTONIO C DE PAULA CAMPOS. . 
l7.98~ - José Cicero Migu.1 da Silva "A. Distribua-se. 
S.Pau10, 10.~1.80 (a) Dalmo do Valle Nogueira, 2Q Vice
-Presidente do Tribunal de JuatiQa." 
17.987 - .Proc . 484-0 Luiz Gonzaga de Barros Mascarenhas 
"J. Cls. a.Paulo. 11.11.80 (a) Pinheiro lranco. "adv.HA.1 
MUNDO PjSC()A.L JWlBOSA. 
17.988 - José Melo da Silva "A. Distribua-se. S. Paulo , 
10.11.80 (a) Dalmo do Valle Nogueira, 2QVice-Presiden
te do Tribunal de Justiia." • 
18.057 - Amauri Mendes Transmita-se ao E. Tribunal de 
Alçada Cri.inal. a.Paulo, 12.11.80 (a) Dalmo do Valle 
Rogue ira. 2& Vice-Presiden~e do Tribunal de JustiQa." 
18.079 - Proc. 252.819 Espolio de Heni Attalah e outro 
"J., aim1. em. termos. a.Pau10, 11.11.80 (a) lrancisco 'Tho 
mas de·Carvalho Filho, Vice-President e do Tribunal dê 
JustiQa~" adv. WALTER lERREIRA LOPES. 
18.092 - Proc. 1.1'1-1 Decio Grisi "A. Processe-se. S. 
Paul01 11.11.80 (a) lrancisco Thomaz de Carvalho Pilho, 
'ic,-~esidente do Tribunal de JURtiQa." adv. BENEDITO 
JOaE ~SA. 
18.096 - Proc. 256.501 Carlos de Castro Junior e outros 
"J. Sia. em termos. S.Paulo. 11.11.80 (a) Prancisco Th~ 
DZ de Carvalho Filho. Vice-Presidente do_Tribunal de 
Justi2a." adv. SnVIO R. DUARTE. 
18.097 - Proo. 274,323 José Donaire Garcia e outros tlJ. 
8i. , em termos . S.Pau10, 11.Il.80 (a) Prancisco Thomaz 
d. Carvalho lilh~~_Vice-Presidente do Tribunal de Just! 
Q•• " adv. JOIO LrHA NETTO. 

18.098 - !Toc. 9.857-2 llario Pereira Junior x Condomi _ 
nio Edificio Elias Mussi "J. Conclusos. S.Paulo.ll.ll.80 
(a) Bruno Afoll;So .de .A.ndt:~~ 4Q Vice-Presi(lente do l'ribu
nal de Juatiça." advs. l'lAl'(IO P.mElRA JUNIOR .B WALT~ DE 
ALtl!:;IDÂ. " 
18.109 - Proc. 13.2'75-2 Sebasco U/A. "Ao ijnr. Des. Hel. 
a.Paulo, 11.11.80 (a) Gentil do Carmo Pinto, 3Q Vice
-Presidente do Tribunal de Just iça em exerc1Cio • " adv. 
AI4'l'ONIO JACINTO CALEIRO P..uJ1A. 
18.110 - Proc. 3.456-1 11adalena Vieira MOl'"eira "J. eon 
cluaos. S.Pau10, 12.11.80 (a) Gentil do Carmo Plnto, 3~ 
Vice-Presidente dO Tribunal de Justiça em exercício." 
adv. OSNY SILVEIRA. 
18.112 - Proc. 256.204 Espólio de Celso Pieroni e outros 
"J. Conc1u80s. B.Paulo. l2.ll.80 (a) Prancisco Thomaz 
de Carvalho Pilho. Vice-Presidente· do Tribunal de Just! 
ça." adv. Ja:J! EDUARDO Pl!:R lEIRA NF:rTO. 
18.127 - Proc. 3.457-2 Jazenda do Estado x Jav~lim - ~ 
tes Grafica. Ltda. "A. Processe-se. S.Pllulo, 12.11.80 _ 
(a) Bruno ÃfODSo de André 4Q Vice-Presidente do Tribu 
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EXPEDIENTE 

DEGE 1 

PliOVImJfTO !! ~ 

~ Regulaaenta o registro de sentença. defini 
~4; separação ~udicial • 4. divórci•• 

o DESEMBARGADOR ADBlAl'fO MARREI, CORREGEDOR GERAL 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 810 PAUW. n. us. d. .u.. atr1 
bUiçi.s, • . 

CONSIDEHAli'DO • Que s. dispi. n••rt. 121.D. Il 
4e Ce4ig. Ci~ill c•• a r.daçã. 4.da p.l. a~. ,u da Le 
F.deral n. 6.51" 4. 26.12.1977 (Lei t . Di~.rci.); 

CONSIDEHAli'DO ••is • disposto n••rt. 32 da Lei 
Fed.ral n. 6.515. citad.; 

CONSIDERANDO .ind•• "que se pr••cre~e n•••rts. 
29, f lR, l.tra ••", 33, § ÚDic. e 97 d•• Lei Feder.l n. 
6.015, d. 31.12.1973 (Lei d. R.gistros Públic.s); 

CONSIDEHAli'DO, .utresst., que a lei pr.c.ssual c1 
vil d.teraina ••gr.d. d. ~ustiça e. relaç" a.. at!. PI! 
Ctssu.i. qu, diz•• r ••p.it•• casaa,nt., ••epar.ç•• 6ta 
c.njug•• e • con~.r.i. d••ta •• divorci. (C.d. Pr.ce••• 
Civil, art. 155. n. 11); 

CONSIDERANDO fin.l••nte. que • regi.tre d.. s.a 
tença. d.finitiva. t.tala .ções~ ••b • f.ras 4e in.cr~ 
çi., n. LiTre "I", •• H.gi.tre civil ••• P...... lat~ 
r.!. d. c.marc... que t.nha sid. pref.rida • s.nt.nça,
.1.. t. c.nstituir c.ndiçi. d••u. 'ric.ci., n•• t.ra•• 
•••rt. '2 d. Lei n. 6.515, p.raitir•• publicid.d. .~ 
~eti~.'. p.l. l.i ••p.cifica. quan~•••••t •• r.lati~•• 
a•••tad. ciY11 d •• p••••••• Que n••••~.... conc.ra'a 
t •••• ~.tN-.' na.oia••t •• d. c.....nt • .civil .u 
r.ligi••••• d••bit., • fi. 4. que ••~.. r.sguard.d•• 
•• int.r.ss•• d. t.rc.ires, 

RISOLVI 
Art. la - Aa .entenç•• d.finiti~•• d. ..p.raçã. 

~udicial • d. di~erici. s.rio r.gistr.d•• ••b. f.ras 
de in.criçi., n. LiTrO "E", d. R.gi.tre Cl ~il ••• P•• 
•••• N.tur.i. d. ..d. da c•••rc. e. que ha~.. .id. p~ 
f.rid••••u n. Carteri. d. lR subdi.trit., ••• h.u~.r 
..is •• um n•• t.ra•• d••rt. 3'. p.ragraf. unic., d. 
Lei n. 6.0l 517'. 

Art. 21 - As ••nt.nç•• r.ferid•• De art. 11 'S 
ri. igu.l••nt••~.rb.'•• n. liTrO d. c.....nt., .p•• 
• in.criçi. no LiTrO "!", f.z.nd.- s. r ••i.si. • • ••• 
at., quando d. a~.rb.ç••• 

Art. 31 - Qg.nd. r.qu.rid•• per tere.ir.. 1ntS 
r ••••••• , a. c.rti.i•• d•• r.g~.tr••••~erb.çi.. da, 
.eparaçi•• ~u'ici.i. e ••• di~.rci•••• limitarão • 
parte di.p••iti~. d••ent.nç•• 

PUblique-.e. Regi.tre-... Cumpr.-s•• 
Si. PaUl' 10 d. n.~e.bre •• 1980 
(.) DES. l DBlANO rwumr - COHUGlDOB GBHAL DA JtJ! 

TIÇA. 
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