
Dc ludo, a resposta de que as sentenças de divórcio mcreccm 
tão-só averbadas à margem do registo de casamento. 

UI - Das Costas da Ação e da Averbação 

8 . A terceira questão entende com o cálculo das custas, emolu
mentos e contribuições, devidos pela distribuição e processamento 
das ações de divórcio e pela prática de averbação das sentenças 
respectivas. 

Como corolário da exposição, em que se assentou a afinidade 
entre essas sentenças e as de decretação e homologação de separação 
judicial ou desquite, a analogia responde à consulta. Tratando-se de 
lacuna legal, pois as hipóteses não estão previstas na Tabela aprovada 
pelo Decreto estadual 9.555, de 4 de março de 1977, supre-a a 
analogia (art. 4.°, da Lei de Introdução ao Código Civil). A distri
buição e processamento de ações e pedidos consensuais de divórcio 
e as averbações das sentenças respectivas suportarão as custas, emolu
mentos e contribuições, estatuídos para a distribuição e processamento 
de ações e pedidos consensuais de desquite ou separação judicial e 
averbações das sentenças correlatas, até que sobrevenha Tabela que 
os contemple. 

Não se professa analogia com os casos de nulidade e anulação 
de casamento, com que o divórcio mantém vínculo mais estreito de 
parentesco ou aproximação ideológicos, porquanto aqueles não com
portam concretização mediante procedimento de jurisdição voluntária 
e, assim, não autorizam integração analógica para as hipóteses de 
divórcio consensual ou amigável. 

Seria, por fim, oportuno relevar que já se encontra em mãos 
da Secretaria da Justiça, para exame e encaminhamento, nova Tabela 
de custas, elaborada por esta E. Corregedoria Geral da Justiça e 
onde se regulamentam esses casos omissos. 

9. f: o parecer que submetemos à alta apreciação de Vossa 
Excelência, propondo que, eventualmente aprovado, se lhe outorgue 
caráter normativo, publicando-se, no Diário da Justiça, por três dias. 

São Paulo, 17 de julho de 1978. 
(a) Dr. Antonio Cezar PeIoso, Juiz Auxiliar. 
Aprovo o parecer. Expeça-se publicação. S.P., 24-07-78. 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça. 

PROVIMENTO N.o 7/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e 
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Considerando a necessidade de adequar a distribuição, aponta
mentos e lavratura de protestos, às exigências do artigo 3.° e 
parágrafo único, da Lei federal n.o 6.268, de 24 de novembro de 
1975, evitando os inconvenientes de homonímia nos instrumentos e 
certidões, 

Determina: 

Artigo 1.0 - Não se distribuirão, apontarão ou protestarão 
títulos, letras ou documentos, a que falte identificação do devedor 
pelo número de cédula de identidade, ou de inscrição no cadastro 
de pessoa física, ou do título eleitoraf, ou da carteira profissional. 

Parágrafo único - Os instrumentos e as certidões de protesto 
deverão transcrever o elemento de identificação a que se refere este 
artigo. 

Artigo 2.° - Este Provimento entra em vigor dentro de 60 
(sessenta) dias, a contar de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Os Juízos Corregedores Permanentes, 
os Cartórios e o Serviço de Distribuição providenciarão ampla divul
gação deste Ato inclusive através de avisos no interior dos Cartórios 
e nas publicações oficiais. 

São Paulo, 24 de julho de 1978 
(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor Geral 

da Justiça 
D.O.J. 1.e-8-78 

PROVIMENTO N.O 9/78 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Humberto de Andrade 
Junqueira, Corregedor Geral da Justiça, no uso de suas atribui
ções etc., 

Considerando a necessidade de adequar o exercício das compe
tências, discriminadas naS leis de organização judiciária, ao disposto 
nos artigos 153, § 12, da Constituição Federal, e 310, parágrafo 
único e 322, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com 
as redações introduzidas pela Lei n.O 6.416, de 24 de maio de 1977, 

Determina: 

Artigo 1.0 - Toda prisão em flagrante será imediatamente 
comunicada ao juízo que, nos termos das leis de organização judi~ 
ciária, for competente para a respectiva ação penal. 

§ 1.0 - A autoridade policial formalizará as comunicações, 
indicando o endereço, o telefone e o teletipo do estabelecimento onde 
se encontre o detento, através de ofício que, instruído com duas 

nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 
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PODER JUDICIARIO 


Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São P_~ulo 

P R o V I lVI E N T o N9 7/78 

o EXCELENTfsSIlVIO SENHOR DESElVIBAR

GADOR HUMBERTO DE ANDRADE JUNQUEIRA, CORRE~ 

DOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo" PAULO, no 

. uso de suas atribuições. e 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar 

a distribuição, apontamentos e lavratura de protestos, 
.. 
as 

. ~ , . 
exigencias do art. 39 e § unico, da Lei federal n9 6.268, de 

24 de novembro de 1975. evitando os inconvenientes de hom,2 

nfmia nos instrumentos e certidões. 

DETERMINA: 

Art. 19 - Não se distribuirão. apontarão ou 

- '" protestarao tItulos. letras ou documentos, a 

que falte idéntificação do devedor pelo núme 

ro da cédula de identidade. ou de inscriçã o 

no cadastro de-pessoa física. ou do titulo 

eleitoral. ou da carteira profissional. 

§ Único - Os instrumentos e as' certidões de 

protesto deverão transcrever o elemento de 

identificação a que, se refere este artigo. 

i~rt. 29 - Este Provimen,to entra em vigor 

dentro de 60 (sessenta) dias, a contar de 

sua publicação. revogadas as d~sposições 

em contrário. 



PODER JUDICIARIO 

Corregedoria.Geral da Justiça do Estado de São Paulo 

Distribuição providenciarão ampla divulgação deste Ato 

inclusive através de avisos no interior dos Cartórios e 

nas publicações oficiais. 

HUMBERTO DE ANDRADE JU 

CORREGEDOR GERAL DA J ! 
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