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nos termos em que foi sugerido, - poderá, ao contrário do que obje
tiva, dificultar a agilização do mencionado procedimento jurisdicional, 
uma vez que serão havidos por duvidosos traslados e certidões devida
mente formalizados, documentos estes, aliás, - enfatize-se, - expres
samente admitidos pelo art. 1.128 do Código de Processo Civil. Além 
disso, não podem ser esquecidos os demais princípios que regem o 
sistema probatório, consoante exegese acima exposta e aplicável aos 
arts. 131 e 365 do Código de Processo Civil. 

Não obstante, - tendo em vista os fatos denunciados, - é ine
gável existir interesse de ordem pública no pedido que objetiva evitar 
ocasionais fraudes processuais. E, assim, nada impede que a Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça venha recomendar aos Senhores Magis
trados, ao realizarem o exame das formalidades do documento ofertado 
para cumprimento de testamento público, que, - havendo dúvida 
quanto à sua autenticidade, ou tratando-se de reprodução reprográfica 
(xerox, fotocópias, etc.), - requisitem, previamente, a certidão da 
respectiva escritura, em inteiro teor, para a devida confrontação. 

3. Destarte, observadas as normas processuais aplicáveis à es
pécie, opino~ s.m.j., pela expedição de portaria~ conforme minuta anexa, 
- acolhendo, em parte, a sugestão do ilustre advogado da Universidade 
de São Paulo, - dando-se ciência aos interessados e determinando-se 
o arquivamento dos autos. 

À elevada apreciação de Vossa Excelência. 

São Paulo, 03 de agosto de 1981. 

(a) Juiz de Direito Corregedor". 

Despacho - "Aprovo, emitindo-se o ato e publicando-se o parecer. 

S.P., 04-08-81. 

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

(lI, 1:1 e l'HHU). 

PORTARIA N9 140/81 

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

Considerando terem sido constatadas irregularidades em documen
tos exibidos em procedimentos especiais para cumprimento de testa
mentos públicos (art. 1.128 do C.P.C.), e 
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Ementa: 

revoga os 
137, 138, 139 
135 e 136, 

Considerando que 
de 1971, os registros 

.a forma de averbação 
efeitos em relação a 

Considerando o que ficou decidido em representação formulada 
por advogado da Universidade de São Paulo (Processo C.G. n9 

57.058/80) , 

RECOMENDA 

A todos os juizes de Direito de Estado de São Paulo, que, à 
apresentação de testamento público para cumprimento (art. 1.128 do 
C.P.C.), não deixem de proceder o minucioso exame de suas forma
lidades e, havendo dúvida quanto à autenticidade do documento, ou 
tratando-se este de reprodução reprográfica (xerox, fotocópia, etc.), 
requisitem, previamente, a certidão da respectiva escritura, em inteiro 
teor, para confrontação. 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se. 
São Paulo, 03 de agosto de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
(U, e 12 e 13-8-81). 

PROVIMENTO NQ 18/81 

Dá nova redação ao item 16, do Capítulo XIV das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

nQConsiderando o que ficou decidido no Processo C.G. 58.406, 
Determina: 
Art. 19 - O item 16, do Capítulo XIV das Normas de Serviço 

da Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"16. - A responsabilidade pela redação dos atos notariais é ex
clusiva do tabelião ou escrevente habilitado, ainda que feita sob minuta 
apresentada por advogado". 

Art. 2" - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 07 de julho de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
UI. 10 e 11-7-!!1). 
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Normas de 

O Desembargador 
Justiça, no uso de suas 

Considerando o 
teor do v. Acórdão n" 
gionaI Eleitoral de São 

Resolve: 

Artigo Onico -
Corregedoria Geral da 
05/81, fica acrescido o 

"33.1 - Caberá 
direitos políticos e de 
quando expressamente 
ou enquanto perdurar o 
vidas comunica~ ao 
letra "c", da Constitui. 

Publique-se. Regist1'I 

São Paulo, 29 de 

(a) Desembargadorl 
da Justiça. 

da Corregedotl 

nos Cartórios de· Registl 

l 



	BOLETIM DA Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo
	São Paulo, v.29, n.111, jul./dez.1981
	ÍNDICE
	REDAÇÃO - Mensagem de Natal
	CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
	Provimento n. 26/81
	Processo CG. n. 59.606/81 - Capital
	Comunicado n. 7/81 - Filiação ilegítima
	Prot. CG. n. 31.739/81 - Juízo de Direito da Vara de Menores - dar parto alheio como próprio
	Lei n. 6.898, de 30.03.1981
	Proc. n. 54.732/80
	Portaria n. 178/81
	Provimento n. 25/81
	Provimento n. 24/81
	Provimento  n. 23/81
	Proc. CG. n. 59.386/81 - Capital - Cartório de Protesto de Letras e Títulos
	Provimento n. 20/81
	Proc. CG. n. 58.892/81 - Capital - OAB (Secção de São Paulo)
	Portaria CAT n. 31, de 11.06.1981
	Proc. CG. n. 58.078/81 - Capital - Sec. da Fazenda
	Portaria n. 140/81
	Provimento n. 18/81
	Provimento n. 16/81
	Provimento n. 17/81
	Provimento n. 12/81
	Provimento n. 13/81
	Provimento n. 14/81
	Provimento  n. 15/81
	Comunicado n. 15/81 - Aos Oficiais do Registro de Imóveis
	Termo de adoção conjunta e procedimentos administrativos e cartorários
	Provimento n. 11/81
	Processo CG. n. 58.242/81
	Portaria n. 89/81
	Portaria n. 90/81
	Provimento n. 10/81

	LEIS E DECRETOS
	Federais
	Lei n. 6.941, de 14.09.1981
	Lei n. 6.936, de 18.08.1981
	Lei n. 6.910, de 27.05.1981
	Lei n. 6.952, de 06.11.1981

	NOTAS VÁRIAS
	Acordo unânime do STF beneficia serventuários

	Estaduais
	Lei Complementar n. 269, de 03.12.1981




