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utilizado. O texto em português poderia estar no anverso do 
documento e o outro texto no verso, ou então ambas numa mesma 
página, como a fls. 12. 

Mas, em qualquer hipótese, a procuração haveria de contar com 
os requisitos mínimos da lei brasileira, o que não ocorre com nenhuma 
daquelas exibidas nos autos. 

Além disso, no ato de reconhecer a firma, o tabelião deverá 
escrever que simplesmente reconhece a firma, isto é, a assinatura como 
sendo do próprio punho da pessoa indicada, segundo a lei brasileira, 
e que o documento somente poderá ser utilizado no estrangeiro. 
O tabelião deverá mandar confeccionar carimbo com a frase 
Válido para ser utilizado somente no estrangeiro, e de preferência 
o carimbo deverá conter esta advertência em inglês, francês e espanhol. 

3 . Por todo o exposto, mantenho a decisão recorrida, por sua 
conclusão. 

São Paulo, 8 de novembro de 1979. 

(a) Des. Humberto de Andrade Junqueira, 

Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. de 7-12-79 

PROVIl\1ENTO N.o 07/79 

O Desembargador Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o que ficou decidido no Processo CG n.o 43.442/75, dá ao artigo 620, 
da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, a 
seguinte redação: 

Artigo 620 - As certidões de antecedentes, para fins exclusi
vamente civis, serão expedidas com a anotação "nada consta", nos 
casos de: 

a) inquéritos arquivados; 
b) indiciados não denunciados; 
c) não recebimento de queixa-crime; 
d) extinção da punibilidade por prescrição da ação penal, deca

dência do direito de queixa ou de representação, desistência e peremp
ção da ação penal privada (arts. 108, IV e IX, do Código Penal, e 
60 do Código de Processo Penal); 
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e) trancamento da ação penal; 
f) absolvição; 
g) condenação tão somente à pena de multa, estando esta 

paga; 

h) condenação, com suspensão condicional da pena, não revo
gada; 

i) reabilitação não revogada. 

§ 1.° - As anotações constantes das alíneas c, d, f, g, b e i, 
somente serão omitidas após o trânsito em julgado da respectiva 
sentença. 

§ 2.° - As anotações, nas fichas de distribuição, de que o 
registro passa a ser secreto para fins exclusivamente civis, serão 
procedidas pessoalmente pelo Escrivão-Diretor, que nelas aporá sua 
assinatura. 

§ 3.0 - O Magistrado que revogar o "sursis" comunicará a 
revogação ao Distribuidor Criminal, quando então a certidão voltará 
a ser positiva (alínea b). 

§ 4.° - As comunicações ao Distribuidor, determinadas no 
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artigo 608, desta Consolidação, mencionarão o trânsito em julgado 
da sentença (v. § 1.0). 

§ 5.° - O disposto neste artigo não se aplica às requisições 
judiciais, nem às certidões para fim eleitoral, posse em cargo público 
e inscrição em concurso público, quando a informação será completa. 

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

São Paulo, 7 de dezembro de 1979 

(a) Des. Humberto de Andrade Jnnqueira - Corregedor Geral 
da Justiça 

D.O.J., 11-12-79 

DEGE 1 - COMUNICADO 

O Exmo. Sr. Des. Humberto de Andrade Junqueira, Corregedor 
Geral da Justiça, comunica aos MM. Juízes Corregedores Perma
nentes, aos Senhores Oficiais de Registros Públicos e aos Escrivães 
de Notas, que o parágrafo único acrescido, pela Lei Federal' 6.724, 
de 19 de novembro de 1979, ao artigo 14, da Lei 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, não ab-roga nem deIToga o Pro1'imento 3/78 
desta Corregedoria Geral da Justiça, que continua, portanto em pleno 
vigor. 
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o DESEMBARGADOR mn-IBERTO DE ANDRADE 

JUNQUElRA, Gorregedor Geral da Justiça, no uso de 

suas atribuições legais e considerando o que ricou 

decidido no Processo C. G.;' .nº 43.442/75, dá ao artigo 
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620, dà Consolidação de Normas da Corregedoria Geral 

da Justiça, a seguinte redação: 
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tes, para rins exclusivamente civis, serão expedidas 
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a) inquéritos arquivados; 

b) indiciados não denunciados; 
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condicional da pena, nao - revogada; 

i) reabilitação não revogada. 

§ 12 - As anotações constantes das 'al! 
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o trânsito em julgado da respectiva sentença. 

§ 2Q - As anotações, nas fichas de di~ 

tribuição, de' que o registro passa a ser secreto p~ 

ra fins exclusivamente civis, serão.procedidas pe~ 
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quando então a certidão voltará a ser positiva (ali 
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§ 49 -.As comunicações ao Distribuidor, 

determinadas no art. 608, desta Consolidação, menci~ 

narão o trânsito em julgado da sentença (v. § 1 Q). 
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