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A decisão proferida 

ASSOCIAÇÃO 
ESTADO 

PROVIMENTO CG. N~ 28/81 

Altera. os itens 1 e 4 das Nol'llUlS de Serviço da Corre
gedoria Geral da Justiça.. 

O DESEMBARGADOR BRUNO AFFONSO ANDRÉ, CORREGE
DOR DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, 

Considerando o decidido no Processo CG. n9 59.919/81, resolve: 

Artigo único - Os itens 1 e 4 do Capitulo VI (dos Oficiais de 
Justiça) das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"1. Incumbe ao Oficial de Justiça: 

a) executar as ordens dos Juízes a que estiverem subordinados 
(CPC, art. 143, II); 

b) estando subordinado à Central de Mandados, cumprir as 
ordens emanadas do Juiz Corregedor Permanente respectivo (Prov. 
CSM CXXIII/81); 

c} fazer pessoalmente as citações, prisões, penhoras, arrestos e 
mais diligências próprias de seu ofício (CPC, art. 143, I); 

d) na cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, 
efetuar a avaliação dos bens penhorados ou arrestados (Lei n9 6.830, 
de 22-9-80, arts. 79- V e 13); 

e} salvo quando subordinado à Central de Mandados, compare
cer, diariamente, ao Forum, e aí permanecer, quando e como escalado; 

f) estar presente às audiências, quando solicitado, coadjuvando 
o Juiz na manutenção da ordem, apregoando a abertura e encerra
mento, e chamando as partes e testemunhas; 

g) ressalvadas as atribuições do Cartório da Portaria dos Audi
tórios e das Hastas Públicas, realizar, sob a fiscalização do Juiz, as 
praças e, quando o credor não exercer o direito de escolha do leiloeiro, 
os leilões judiciais respectivos, passando as respectivas certidões 
(Provs. CSM LXIX/72-A e LXXXIj74; Decreto n9 21.981, de 19-10-39; 
Lei n'l 4.021, de 20-12-61; CPC, art. 706)". 

"4. Ressalvada a situação dos Oficiais de Justiça subordinados 
à Central de Mandados, ficarA um de plantão, diariamente, em cada 
Vara ou Juízo, para serviços urgentes (Prov. CSM LIXj60, VI)". 
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Parágrafo único - Fica suprimido o subitem 1.1 do referido 
Capitulo. 

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

São Paulo, 9 de novembro de 1981. 

Desembargador Bruno AHODSO de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

RECURSO CG. Nç 80/80 

Campinas - Adv.: Dr. Manuel Carlos Cardoso - Int.: Mikey Sue 

"Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça: 

1. Trata-se de recurso interposto por Mikey Sue e Cleusa dos 
Reis contra decisão proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente 
dos Cartórios de Registro Civil da comarca de Campinas, o qual inde
feriu pedido visando a aceitação de sentença de divórcio proferida no 
exterior - Estado de Nova York - USA - para instruir processo 
de habilitação de casamento, sem a devida homologação pelo Supre
mo Tribunal Federal. Alegam que não pretendem a execução da 
referida sentença no Brasil, mas tão somente usá-la como prova de 
estado civil. Citam o art. 431 do Código de Bustamante e afirmam 
"que não está se respeitando a convenção internacional da qual o 
Brasil é signatário" (fls. 24/26). 

Os autos foram inicialmente enviados à Corregedoria Geral da 
Justiça quando se exarou r. despaCho remetendo-os ao E. Conselho 
Superior da Magistratura por tratarem de dúvida inversa (fls. 34/36). 

A decisão proferida, entretanto, foi no sentido de não se conhe
cer do recurso, determinando-se a devolução à E. Corregedoria Geral 
da Justiça (fls. 46/47). 

2. Passo a opinar. 

Conforme documentação juntada aos autos (fls. 10/14) I Mikey 
Sue, após regular processo, teve seu casamento dissolvido por sen
tença proferida na comarca de Kings, Estado de Nova York, em 29 
de março de 1979. 

Fundado nessa decisão pretende contrair matrimônio no Brasil 
com Cleusa dos Reis. 

Ao que parece o Cartório de Registro Civil recusou-se a aceitar 
o divórcio ocorrido no estrangeiro sem homologação da sentença pelo 
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PftOVIM;my ~ !!!. 28/81, 
Altera os itens 1 e 4 dàs Norasa de Serviço da 
Corregedoria Geral.da~tiça. 

O DES!::I~I.!l.GI.DCR BHUNO AFIi'OUSO DE A!:DaS. CORREOEDOR 
GERAL DA JUSTIÇA. no uso de sues atrlbu1çoes. 

CC4fSIDEIUHDO o d.cidldo no Proc.sso eG. nI 59.919/61 
!!J2~t~ . '. .' . 
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C} 	 ressalvadas as atr\bui<;ões do Cart&rto. da 
Portaria 40s Auditorios e das Hastas PUbll 
ce5. realizar, sob • ti$eallZa~ão do JuiZ~ 
aI praças e. quando o credor nao ex.rcer o 
direito 4e escolhà do leiloeiro, os lei 
loe. ;!ucl1cla1s respectivo., passando as riS 
pectlves certidões (PrOys. CSM J:!J:J./72-A ;; 
LXXXI/74; Dec. 21.981. de 19.10.39; Lei 
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-4. - Ressalva4a a ,1tuação dos 011c1ais de Ju~tiça 
subordinados a Cftltral de Mandados, :t1eara um 
de pla."Itio. diariamente, elll cada Vara w JllÍ'Zq 
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Peraeraf9 ~"I1co - F1ca supr1mldo o subitem 1.1 do. . referido Capitulo• 
P2bl1que-se. Registre-se e clF-a-se. 
3ao i'aalo. 09 de nCV<l!lIbro de 1 
(a) OE5. BRt":IO AFFCtISO DE AND, - COOREG::DOR GERAL 

OA JUSTItA. 
(11 fi 12/1U81). 
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