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a) a observaCão 

será 
Corregedoria Geral 'da .Tmrtit 

o 

da 

Na lavratura 

Os escrivães 

116 - Somente serão 
as pessoas carentes de 
valendo como presunção 
de sepultamento. 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

PROVIMENTO Nq 26/81 

Acrescenta 08 itens 111 a 119, no Capítulo XVIII das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da J'U8ti<;a1 
para disciplinar as declarações de 6bit08 na comarca da 
Capitall' renumera os atuais itens 111 a 136 paraI respectiva
mentel 120 a 145 e revoga o Provimento np 15/81. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que o sistema de declaração de óbito de pessoa 
falecida na comarca da Capital, através do Serviço Funerário do 
Município de São Paulo, revelou-se eficiente e satisfatório; 

Considerando que sugestões visando o aprimoramento do sistema 
foram acolhidas; 

Considerando a necessidade de integrar o Provimento nq 15/81 nas 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 

DETERMINA 

Art. 1Q - Na Seção VI (Do Óbito), do Capítulo XVII das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescentada a 
Subseção 11, sob a rubrica "Da Declaração de óbito na Comarca da 
Capital", compreendendo os itens 111 a 119, com a seguinte redação: 

"111 - As declarações de óbito de pessoas falecidas na Comarca 
da Capital serão anotadas, oficialmente, pelo Serviço Funerário do 
Município de São Paulo, mediante atestado médico que comprove o 

, faleCimento. 

111.1 - Independentemente da intervenção do Serviço Funerário, 
os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais poderão lavrar 
'assento de óbito, desde que o declarante manifeste essa vontade. 

112 - As declarações serão formalizadas em impresso próprio, 
em 4 (quatro) vias, contendo todos os requisitos referidos no art. 80, 
·da Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com indicação e endereço 
>do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do lugar do faleci
mento, onde se processará o registro. 
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é válida para fins de sepul. 
para fora da Capital, fazenll 

b) qualificação do 
de Identidade, bem como 

113 - ÀS vias que 
seguinte destinação: 

a) primeira via: 

de Pessoas Naturais 
atestado médico respectivo. 

b) segunda via: 
documento hábil para 
cadáver para fora da Capitll 

c) terceira via: 
Município de São Paulo, 

d) quarta via: será 
da Corregedoria Geral 
controle. 

114 - O Cartório de 

tente deverá proceder ao 

quatro) horas, contado do 


114.1 
"o registro é feito de 

junto ao Serviço Funerário 

ficar), que subscreveu a 

arquivada neste Cartório". 


115 - O pagamento 
contra recibo, em mãos do 

115.1 
Naturais receberão, diariamEIJ 
às 15,00 horas, os emolumen1l 



~ 

112.1 - Deverá, ainda, o impresso conter: 

a) a observação inserida na terceira via, de que a declaração 
é válida para fins de sepultamento e, se necessário, remoção do corpo 
para fora da Capital, fazendo remissão a este Provimento; 

b) qualificação do declarante, seu endereço, número da Cédula 
de Identidade, bem como de outros documentos. 

113 - .Às vias que compõem a declaração de óbito será dada a 
seguinte destinação: 

a) primeira via: será entregue, através do Departamento da 
Corregedoria Geral da Justiça (DEGE), ao Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Naturais competente para o registro, juntamente com o 
atestado médico respectivo. 

b) segunda via: será entregue ao declarante e servirá de 
documento hábil para o sepultamento e, se necessário, remoção do 
cadáver para fora da Capital: 

c) terceira via: ficará arquivada no Serviço Funerário do 
Município de São Paulo, para efeito de fiscalização; 

d) quarta via: será encaminhada, diariamente, ao Departamento 
da Corregedoria Geral da Justiça (DEGE) para arquivamento e 
controle. 

114 - O Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais compe
tente deverá proceder ao registro do óbito no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado do recebimento da primeira via da declaração. 

114.1 - Na lavratura do assento deverá constar do termo que 
"o registro é feito de conformidade com as declarações prestadas 
junto ao Serviço Funerário do Município de São Paulo, pelo Sr. (quali
ficar), que subscreveu a declaração n'l ...... , a qual se encontra 
arquivada neste Cartório". 

115 - O pagamento dos emolumentos dos cartórios será efetuado, 
contra recibo, em mãos do Serviço Funerário. 

115.1 - Os escrivães dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 
Naturais receberão, diariamente, junto ao Serviço Funerário, da 9,00 
às 15,00 horas, os emolumentos a que fizerem jus. 

116 - Somente serão dispensadas do pagamento dos emolumentos 
as pessoas carentes de recursos, mediante comprovação de pobreza, 
valendo como presunção desse estado a isenção das taxas e despesas 
de sepultamento. 
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117 - A confecção, emissão, preenchimento e entrega dos recibos 
de pagamentos estarão a cargo do Serviço Funerário, observados os 
~tes critérios: 

I - os recibos serão numerados em seqüência ininterrupta; 

II - cada recibo conterá 3 (três) vias, com a seguinte desti
nação; 

a) primeira via: será entregue a quem efetuou o pagamento; 

b) segunda via: será entregue ao oficial do Cartório, juntamente 
com o numerário devido; 

c) terceira via: deverá ser conservada no arquivo do Serviço 

tivos da Lei n9 6.941, de 14 
de 16 de setembro de 
Emolumentos), baixaram 
artigo 1Q, que "as custas. 
atos praticadOS em 
cobrados de acordo CODG o 
1981, com as modificações 
de setembro de 1981, sem 
de 14 de setembro de "1,",,"1 

Lei n" 6.941, de 14 de 
acréscimos futuros 1108 

Após a edição do 
desta Corregedoria GeraL 

14 de .temI 

uÉ vedado incluir ou 
quaisquer Taxas ou cona 

O texto transcrito, 
explicitado. 

Urge então saber 
federal, sendo necess6rlo 
seu objetivo teológico. 

em= 
. 

Funerário, para efeito de fiscalização; 

m - da terceira via constará, ainda, espaço destinado à decla
ração, data e asinatura de quem efetuou o pagamento, 
com identificação legível de quem recebeu a primeira via; 

IV - ainda que haja isenção de pagamento dos emolumentos, 
será extraído o recibo, anotando-se a circunstância.. 

118 - O Serviço Funerário do Município de São Paulo receberá 
as declarações de óbito, ininterruptamente, nos postos de atendimento, 
em locais indicados e previamente divulgados para o conhecimento 
do público. 

119 - O atendimento será feito por funcionários qUalificados e 
credenciados pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo". 

Art. 29 - Os atuais itens 111 a 136, do Capítulo XVII, das Normas 
de Serviço da CorregedOria Geral da Justiça ficam renumerados para, 
respectivamente, 120 a 145, com a mesma sistematização. 

Art. 3'1 - Fica revogado o Provimento n" 15/81 da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

São Paulo, 14 de outubro de 1981. 

(a) Des. Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da Justiça. 

Prócesso CG. nQ 59.606/81 - Capital - Int.: Juizo de Direito da 1· 
Vara de Registros Públicos. 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral: 

1. Os Juizes de Direito Titulares da 11/. e 2. Varas de Registros 
Públicos da Capital, considerando a necessidade de esclarecer disposi-
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2. Em 
sancionou a Lei nQ 6.941, 
dispõe sobre os Registros 

Por essa lei foi dada 
Registros Públicos. 

Entretanto, como precell 
ou se integra na referida 
dispõe: 

Como se vê, a iustUiCI:I 

Fala-se ali 
pretende coibir o a 

buições outras. 


BOLETIM DA ASSOCIACAO 

DA JUSTICA DO ESTADO 
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Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

j DEtit.: - 1 
PROVIMENTO N9 26(81 

J\c:rescenta os itens III a ll!l, no CapItulo XVII, daa 

l
 ÜlrITIaS de Serv1çCJ da Correge:lor1a Geral da Justiça, 

para disciplinar as CleC'laraçêes de éhltos na o::muca 

I 

c," , da Capital.l renunera os atuais itens 111 a 136 para,: 


respect1v-n:.e, 120 a ~4S e rE!llCqa o 1'roII1lIlII!nt r9 ' 

lS/8l. 


O Desembargador BRUNO AFFONSO DE ANDRt, CORREGEDOR 
~R1IL DA JUSTIÇA, no uso de suas atr.lbuições,'·. . ,- 

CONSIDERANDO que o sistema de declaração de óbito 
de pessoa falecida na comarca da Capital, através do Ser 
viço Funerário do Municipio de são Paulo, revelou-se ef! 
ciente e satisfatório, 

CONSIDERANDO que sugestões visando o aprimoramento ' 
do sistema foram acolbidas, 

CONSIDERANDO a necessidade de integrar o Provimento" 
n9 15(81 nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça, 

O E T E R M I N A: 

Art. 19 - Na Seção VI (Do Obitol, do CapItulo XVII' 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça 
fica acrescentada a Subseção 11, sob a rubrica -Da Oecla 
ração de Obito na Comarca da Capital*, compreendendo oi 
itens 111 a 119. com a seguinte,redação. 

"111. - As declarações de óbito de pessoas fa 
lecidas na Comarca da Capital serão anot...das. ofi :. 
ci... lmente, pelo ~erviço Funerário do Municlpio de 
são Paulo. mediante atestado médico que comprove o 
falecimento. 

111.1- Independentemente da intervenção do 
Serviço Funerãrio. os Cartórios de Registro Civil 
de Pessoas Naturais poderão lavrar assento de óbi~ 
to, desde que o declarante manifeste essa vontade. 

112. - As declarações serão formalizadas em 
impresso próprio, em 4 (quatro) vias. contendo toda! 
os requisitos referidos no art. 80, da Lei n. 6015; 
de 31 de dezembro de 1973. cOm indicação e endereço 
do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do 
lugar do falecimento. onde se processarã o reg!str~ 

112.1- Deverã, aind.... o impresso conter. 
a) a observação inserida na terceira 

via, de que a declaração i válida para fins 
de sepultamento e. se necessário, remoção do 
corpo pera fora da Capital, fazendo remiss~ 
a este Provimento, 

bl.qualificaião do declarante, seu e! 
dereço, numero da Cedula de Identidade, bem 
cOmo de outros documentos. 
113. - As vias que compem a decleração de 

óbito será dad... a seguinte destinaçãol , 
. aI primeira via. será entregue, '...t~a 

vis do Dep...rtamento da Corregedoria Geral áa 
Justiça (DEGE), ao Cartório de Registro Ci 
vil de Pessoas Naturais competente para Õ 
resistro, juntamente com o atestado médicO' 
rfipect1vo. 

" b) segunda via. seri entre';!ue ao de
• clarante e'servirá de documento habil para 

o sepultamento e, se necessário, remoção do 
cadáver para fora da Caoital. 

• 

I • 



i, 
, . 

f •.r: '1 
, ! 

:.,1 

\ 

..... 
' .. ' .. 

,~ . 
c) terceira via: ficará arquivada no 


Serviço Funerário do Hunicipio de siio Paul~ 

para efeito de fiscalizaçãOI , 


d) quarta via: será encaminhada. dia 

riamente. ao Departamento da Corregedoria T 
Geral da Justiça (DEGE) para arquivamento e':.'·controle. ' 
114. - O Cartório de Registro Civil de Pes 


soas Naturais competente deverá proceder ao regis = 

tro do óbito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

contado do recebimento da primeira via da declara _

ção. 

114.1- Na lavratura do assento deverá cons

tar do termo que '0 registro é feito de conformida

de com as declarações prestadas junto ao Serviço F~ 

nerário do Municlpio de são Paulo. pelo Sr. (quali 

ficar). que subscreveu a declaração n9 •••• a qual 

se encontra arquivada neste Cartorio". 

115. - O pagamento dos emolumentos dos Car 
tórios será efetuado. contra recibo. em mãos do Ser
viço Funerário. 

115.1- Os escrivães dos Cartórios de Regis

tro Civil de Pessoas Naturais receberão. diariamen 

te. junto ao Serviço, FuneráriO. das 9.00 às 15,00' T 

horas. os emolumentos a que fizerem jus. 

116. - Somente serão dispensados do pagamen 

to dos emol~~entos as pessoas carentes de recursos;

m~diante comprovaçào de eobreza. valendo como pre~ 

çao desse estado a isençao das taxas e despesas de

sepultamento. 

117. - A confec.;;ão. emissão. preenchimento e 
entrega dos recibos de pagamentos estarão a cargo • 
do Serviço Funerário, observados os seguintes crit!rios I 


I - os recibos serão numerados em seqQencia

ininterrupta; , . 

II - cada recibo conterá 3 (tres) vias, Com1 a seginte destinação: 

:j 
·1 

a) primeira via: será entregue a 

qu~~ efetuou o pagamento;

J b) segunda via: será entregue ao '~ 

ficial do Cartório. juntamente com o n~ 

rnerário devido; 

I 
f c) terceira via. deverá ser conser~ 


vada no arquivo do Serviço Funerário.~ 

ra efeito de fiscalização; _

III da terceira via constará. ainda. espaça
des~inado à declaração. data e assinat~ 
ra de quem efetuou O pagamento. com iden 
tificação. legIvel. de quem recebeu ãI primeira via;I, IV - ~inda que haja isenção de pagamento dos 

emolumentos. será extraIdo o recibo,an~

tando-se a circunstância. 

118. - O SerViço Funerário do MunicIpio de 

são Paulo receberá as declarações de óbito. ininter 'II
ruptamente, nos postos de atendimento. em locais t~ 
 ,

dicados e previamente divulgados para o,conhecimen
to do público. 	

'" 

119. - O atendimento será feito por funcio
náriOs quali~icados e credenciados pelo Serviço Fu 
nerário do Município de são Paulo." _ 

Art. 29 - Os atuais itens 111 a 136, do CapItulo 


XVII. das Normas de Serviço da Corregedoria G~al da Jusi tiça fic~~ renumerados para, respectivamente, 120 a 145; 
com 	 a mesma sistematização• 


. Art. 39 - Fica revogado o Provimento n9 15/81

Corregedoria Geral da Justiça. da 


são Paulo, 14 de outubro de 1981. 

(a) 	 Des. BRUNO AFFONSO DE ANDR! - Corregedor Geral'da JUstiça. 

(15, 16 e 17/10/81) 


	CGJ Provimento 26.1981A.pdf
	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.29, n.111, jul./dez.1981
	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento n. 26/81



