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PROVIMENTO N~ 29/81 

Acrescenta o subitem 185.1, no Capítulo xvn das 
Nol'ID88 de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

Considerando que alguns Estados exigem dualidade de registro 
das sentenças de separação judicial e de divórcio; 

Considerando que nas sentenças relativas a casamento realiza
dos em outros Estados a falta de sua inscrição no Registro Civil das 
Pessoas Naturais do local onde proferidas poderá causar dificuldades 
às partes interessadas, 

DETERMINA: 

Art. 19 - Ao item 135, do Capitulo XVll das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescentado um subitem, com 
a seguinte redação: 

"135.1 - Após transitadas em julgado, as sentenças de separa
ção judicial e de divórcio, relativas a casamentos realizados fora do 
Estado de São Paulo, serão inscritas no Livro "E", do Registro Civil 
das Pessoas Naturais da sede da comarca em que hajam sido profe
ridas, ou no Cartório do 19 Subdistrito, se houver mais de um (na 
Capital, o Cartório do 1Q Subdistrito - Sé)." 

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 10 de novembro de 1981. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

D.O.J.. de 17-11-81. 

PROVIMENTO N9 31/81 

Dá nova ~ ao 8ubitem 59.1, e ao item 60, do 
Capítulo IV das Nonnas de Serviço da Corregedoria Gera) 
da Justi~ 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 
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Considerando a 
Normas de Serviço da 
intimações, 

DETERMINA: 

Art. 19 - O subitem 
Normas de Serviço da Co~ 
rar com a seguinte redação: 

"59.1 - Quando oco ' 
diatamente a nova publica 
pacho incorretamente 
sados." 

"60. As intimações de 
de acordo com o disposto 

Art. 29 - Este 
publicação, revogadas as 

São Paulo, 1 Q de dezemt 

Desembargador Bruno 
Justiça 

Capital - Int.: 

"Senhor Corregedor 

1. Trata-se de estudo, 
Notas, objetivando a autoriil 
a tos de reconhecimento de 
ficas de documentos (fls. 

Autorizada a implantaçl(l 
de Notas e Ofício de Justiça) 
xerocópias dos Decretos 
16-3-72 e 9.690, de 13-4-77 
tações do Colégio Notarial 
do MM. Juiz de Direito da 
(fls. 55/56, 74/75 e 128 
Justiça do Estado de São 

O MM. Juiz de Direito 
nas diligenciou e informou, 
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Considerando a necessidade de uniformizar os dispositivos das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, relativos às 
intimações, 

DETERMINA: 

Art. 1'1 - O subitem 59.1 e o item 60, do Capítulo IV, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam a vigo
rar com a seguinte redação: 

"59.1 - Quando ocorrer erro na publicação, proceder-se-á ime
diatamente a nova publicação, colando-se nos autos o recorte do des
pacho incorretamente publicado, para exame do juiz e dos interes
sados." 

"60. As intimações de despachos, decisões e sentenças far-se-ão 
de acordo com o disposto nos itens 43 e 44, do Capítulo IH." 

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 1 Q de dezembro de 1981. 

Desembargador Bruno Affonso de André Corregedor Geral da 
Justiça 

PROCESSO CG. NQ 51.088/78 

Capital - Int.: Corregedoria Geral da Justiça. 

"Senhor Corregedor Geral da Justiça: 

1. Trata-se de estudo, precedido de experiência em serventia de 
Notas, objetivando a autorização do uso de chancela mecânica nos 
atos de reconhecimento de firmas e autenticação de cópias reprográ
ficas de documentos (fls. 4/43). 

Autorizada a implantação, a título experimental, no 7" Cartório 
de Notas e Ofício de Justiça de Campinas (fls. 19 e 42), juntaram-se 
xerocópias dos Decretos estaduais n.(lS 52.031, de 12-6-69, 52.895, de 
16-3-72 e 9.690, de 13-4-77 (fls. 46/49) e colheram·se várias manifes
tações do Colégio Notarial do Brasil (fls. 52/53, 68/71, 121 e 137), 
do MM. Juiz de Direito da 21) Vara de Registros Públicos da Capital 
(fls. 55/56, 74/75 e 128/129) e da Associação dos Serventuários da 
Justiça do Estado de São Paulo (fls. 60, 62/63). 

O MM. Juiz de Direito da 4f1. Vara Cível da Comarca de Campi
nas diligenciou e informou, em várias oportunidades, sobre os resul-
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J)~ r:OV;) redar ão aQ subi t'!tl 59.1. e 
.ao i.t4!~ hO. Úo r.::\~ítul0 IV das !io~;os 
d~ "',,:-viço da Co. l'eg~doria G",""l da 
Jus tiça. 

o De$e~b~t"e~dül" ~,··:"1~(· lÜ'r~')tS(, úL: .~,i';:)R~. CO~rtECE::<'R 
(;E!t!.I ·..·A .nF'l"r-:A, no \,;$0 d@ suas a í.0 j;'1. bu1r;l')€' 5 , 

CC':',ID:" "'!l0 11 ne-:~s,ldede de v!lifol"Tlizar O.S ,üs".2 
Sit-ivos ti ... ", r:or.:as ?e Se:-viço_d'.l C",·re~e<:lorl'.1 GereI da 
Justiça, relptiv".)s 8S lnt1rt1eH;o~~a" 

D E T E ~ tl t ~; .~:' 

Art. 1~ - O subi tl'!ll -'39.1 e I) it'!n! 60. do Canftulo 
IV, das uOl:'1"lQ$ de 8"rv1~"a '~~orrn!"edoria geral dã Ju.! 
tiça p3SS9:a a vigor,~r <lom a se6'ür-:-~ T"erj~t;eo: _ 

-59.1. ~-~~U2nf!.~orrer e'f"l""O na p1J:bl1~<,ÇéO t 

proeeder-3e-a imejiatamente a ncva pub11ea~ao, co 
.. :; 11'''do-se no!!: !'"U!tOIl o recorte du deSDach" ineo:-reta

!:lente publ1C-3do, pJr8 eX!IlII1' do ,juiz.: e dos inter'1!ss" 
dos,- _', 
"60. -* As int!~~çõ~s d~-despachoa. d2Cisões e sen
tenças !~r-5e-aq de acordo com o disposto nos 1tl'nS 
k3 • 44, do Cap!~ulo I!I." 

~rt. 22 - E!te Prov:iJn...,to entrará eM_vigor na d~ta 
de SIIB publica<;ao, M!'vogl!ldaa ali dispoaiçoes em Cont...·'!l 
1"10. _ . 

5ao Paulo, 19 d~ de~embro de 1981. 
(a) .DES. B!!.O:"'C 1J"m!SC DE AN[)I#É - CORREGEDOR CERAL 

O.\JUSTIÇÁ. 

PlIBUCAOO l;c·V.!!';P-"I'E Pf-R TER SAroo coM It!CO:>'RECiio 
<:5 • 4/12/81) 
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