
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. 19.351 - São Paulo - Decio Goulart Penteado. Acolho as sugestões dos Srs. Curadores de 
Casamento (fls. 15) nesse sentido respondendo-se ao ofício de fls. 2. São Paulo, 22 de março 
de 1961. (a) Samuel Mourão. Informação ao que se refere o despacho supra: Em atenção ao r. 
despacho de V. Exa., constante de fls. 12, as Curadorias de Casamentos, tendo presente os 
termos da representação feita pelo Sr. Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Nono 
Subdistrito de Vila Marrana, bem assim a sugestão contida a fls. 3 "in finis" e referendada a fls. 
10 usque 11, tem a dizer que, realmente, de forma geral, a solução preconizada oferecerá 
melhores informações aos Curadores na apreciação das habilitações submetidas a sua 
consideração. Sugerem data vênia, e com o fito de evitar proliferação de atestados nas 
habilitações (decorrentes das "facilidades" que se vêm concedendo nos casamentos), que a 
atestação da residência e domicílio seja feita no próprio atestado das testemunhas, visto que 
estas, por serem conhecidas das partes e por elas trazidas; estão em condições, não só de 
afirmar a inexistência de impedimentos, como também de atestar a residência efetiva 
declarada pelos contraentes no memorial. A admissão da sugestão, nos termos retro não 
poderá afetar a faculdade conferida aos Curadores pelo artigo 742 do Código de Processo Civil, 
eis que a prática tem evidenciado, em determinadas oportunidades maxime em relação ao 
casamento de pessoas estrangeiras) a necessidade de mais efetiva fiscalização no sentido de 
se coibirem abusos e mesmo fraudes que por vezes, passam despercebidas aos Senhores 
Oficiais dos Registros. Sua aplicação, será feita, é obvio, restritamente. Assim, embora 
sucintamente expostas as razões, julgamos imprescindível, caso sejam aceitas as ponderações 
feitas, a expedição de Provimento pela insigne Corregedoria Geral da Justiça, a fim de que a 
medida preconizada se torne geral e seja uniformemente cumprida pelos Oficiais dos Registros 
Civis e Pessoas Naturais. São Paulo, 15 de março de 1961. (a) Pedro Nunes Gusmão - 1.º 
Curador de Casamentos, em exercício. (a) Cesar Crissiuma de Figueiredo - 2.º Curador de 
Casamentos (a) Renato Hoeppner Dutra - 3.º Curador de Casamentos. 

 

Proc. 19.087 - São José do Rio Preto - Abel Rezende Villares. 

 

- Mantenho a decisão desta Corregedoria, de 24-5-50, por cópia de fls. 15. São Paulo, 25 de 
fevereiro de 1961. (a) Samuel Mourão. Informação ao que se refere o despacho supra: 

Copia do Despacho referido no processo n. 6758-50, da Comarca de Ourinhos. 

 

Interessado: Hugo Pires, distribuidor contador e partidor. 

 

Fls.- 10. 

 



"Mantenho a decisão inferior, bem sustentada a fls. 7 a 9 cujos fundamentos subsistem. 

 

- O disposto no art. 1.º da Lei Estadual n. 109 de 16 de Julho de 1948, só tem aplicação nos 
casos que enumera. 

 

- Reza esse dispositivo. "Nas comarcas de 1.ª, 2.ª . 3,ª entrâncias, o Distribuidor exercerá as 
funções de avaliador judicial nos processos de inventários, arrolamentos, pedidos de alvará 
para venda ou subrogação de bens, precatórias, avaliatórias e arrecadação de bens de 
ausentes e de herança jacente". 

 

- A locução - precatória avaliatória, está inserta entre os processos especificados e só a eles se 
prende. 

 

- Assim o distribuidor só atua como avaliador nos processos administrativos já especificados, 
pelo que é possível afirmar que não existem avaliadores judiciais nas comarcas do interior. 
Aplica-se pelo exposto, nos processos contenciosos o que está expresso no art. 957 do Cog. do 
Processo. 

 

- A circunstância da avaliação ser pedida por meio de precatória, não altera nem dilata a 
competência atribuída ao distribuidor. 

 

- São Paulo, 22 de abril de 1950. (a) Leme da Silva". Nada mais, no referido despacho, 
datilografado conferido por Lourival Santos Ramos, funcionário da Corregedoria. Visto - (a) 
Adriano. 

 

D. J. 24/3/81. 


