
Provimento n.0 9-77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições, 

Determina: 

Art. 1.0 - Os Srs. Escrivães do Foro Criminal da Capital e 
do Interior, ao dirigirem a outros Cartórios, pedidos de informações 
de antecedentes do réu, consignarão nessa requisição, através de 
carimbo ou por outro meio que assegure destaque, e quando for o 
caso, a circunstância de estar o réu preso pelo processo em curso 
no seu Cartório ("réu preso à disposição deste Juízo"). 

Art. 2.° - Quando a prisão advenha após a requisição de 
que trata o artigo anterior, os mesmos Escrivães expedirão comu
nicação do fato aos Cartórios onde conste a existência de processo 
contra o réu. 

Art. 3.° - O Escrivão, ao receber de outro Cartório a 
requisição ou a informação de que trata os artigos anteriores, levará 
o fato da prisão do réu ao conhecimento do Juiz, para as 
providências de interesse do processo em curso no seu Cartório. 

Art. 4.° - Este Provimento entra em vigor trinta (30) dias 
após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 20 de julho de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

D.J. 22-7-77 

Provimento D.o 10-77 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições; 

Considerando a reivindicação constante do Processo número 
CG-39.2-66/73, da "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo", sobre ciência de testamentos públicos que favoreçam 
as sociedades ou entidades de caráter beneficente; 

Considerando que a publicidade ou o sigilo das disposições 
testamentárias decorrem diretamente da forma de testamento escolhida 
pelo testados que, outorgando escritura pública, necessariamente anui 
na publicidade que "de jure constituto" é inerente ao ato; 

Determina 

Art. 1.0 - Quando lavrarem escrituras públicas de testamento, 
que contenham disposições favorecendo sociedades ou entidades de 
caráter beneficente, os Tabeliães de Notas do Estado levarão o fato 
ao conhecimento dessas sociedades ou entidades, através de ofício. 
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Art. 2.° - Idêntica comunicação devem fazer nas hipóteses de 
escritura pública de revogação do testamento ou da cláusula 
testamentária que favoreciam ditas sociedades ou entidades. 

Art. 3.° - As comunicações acima referidas limitam-se ao 
fornecimento do nome do testador, data da escritura, número do livro 
de notas e número da folba onde [oi lavrado o ato da liberalidade 
ou o da respectiva revogação. 

Art. 4.° - Este Provimento, que entra em vigor na data de 
sua publicação, s6 se aplica aos casos de testamento público -
(Código Civil, arts. 1.632 a 1.637), revogadas as disposições em 
contrádo. 

São Paulo, 22 de agosto de 1977. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

Processo Recurso CG. n.O 67/77. 

Aparecida. 

Dr. Paulo Guimarães de Almeida, Procurador. 

Interessado: Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. 
Foi negado provimento ao recurso. 

(Publicado no D.O.J. 25-8-77). 

Processo ".0 CG 39.206/73 - Capital - Interessada: Irman
dade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Senhor Corregedor-Geral: 

Trata-se de antiga reivindicação da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, buscando uma disciplina administrativa que 
torne obrigatória a comunicação das cláusulas testamentárias, cons
tantes de escritura pública, que favoreçam as sociedades beneficentes. 

Opino pelo atendimento, já que a pretensão se circunscreve à 
hipótese de testamento público (Código Civil, arts. 1632 a 1637), 
onde a publicidade é inerente ao ato. Escolhida essa forma de testar, 
ninguém pode pretender que a divulgação só ocorra após a morte 
do testador, pois, o testamento já foi tornado público na outorga. 

O proL Orlando Gomes, que é partidário de uma disposição 
legal que proiba o fornecimento de certidão, salvo ao próprio testador, 
fundado na inconveniência da revelação de certos fatos, como o reco
nhecimento de filho havido fora do matrimônio (cf. "sucessões", 
ed. 1970, pág. 128), nesse sentido chegou a inserir dispositivo expresso 
em seu Anteprojeto (art. 815). Entretanto, além do exemplo citado 
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. PR~VIl\~TQ No 10177 
O DeSem argáõi Ascacio Rebouças, Cor

regedor Geral da Justiça, no uso de suas 
atribwções: . 

Considerando a reivindicação constante 
do Processo numero eG. 39.206173, da "Ir
mandade da Santa Casa de Misericórdia de 
~o Paulo", sobre ciência de testamentos pú
blIcos que favoreçam as sociedades ou enti 
dades de caráter beneficiente; 

Comiderando que a publicidade ou o si 
gilo das disposições testamentárias decorrem 
diretamente da fonna de testamento esco
lhida pelo testador Que, outorgando escri
tura pública, necessariamente anui na publi
cidade que, .. de jure constituto" é inerente 
ao ato; 

Determina 
Art. 1.0 - Quando lavrarem escrituras 

públicas de testamento, que contenham di.s
posições favorecendo sociedades ou entida
des de caráter beneficiente, os Tabeliães de 
Notas do Estado levarão o fato ao conhecl~ 
mento dessas sociedades ou entidades, atra
~, de ofí cW:., 

Art. : .. 0 - Idêntk:a comunicação devem 
fazer n9.::; hipóteses de escritura pública de 
revogação do testamento ou da cláusula tes
tamentária qUe favoreciam ditas SOCiedades 
ou entidadE:s. 

Art, 3.0 - As comunicações acima refe
ridas limitam-se ao fornecimento do nome 
do testador, Ijata da escritura, número do li 
vro de notas e número da folha onde foi 
lavrado o ato da liberalidade ou o da respec
tiva revogação. 

Art. 4.0 - Este Provimento, que entra 
em vigor na data de sua publicação, só se 
aplica aos casos de testamento pÚblico (Có
digo Civil, arts. 1632 a 1637), revogadas as 
disposições em contrário. 
.. São Paulo, 22 de agosto de 1977. 

(a) Des. Acaclo RebOuças - Corregedor
Geral da Justiça. 

DEGE-2 

HabUlta(ão de Escrevente 

Foram homologadas as nomeações dos 
Escreventes abaixo relacionados em data de 
22-8-77, devendo ser encaminhados a este 
Departamento, certidão do compromisso
prestado e do início do exercício. 

Processo 47.902-77 - Interessado: Má
rio Aparecido Alvares - 2.0 Cartório de 
Notas e Ofício de Justiça da comarca de 
Piratininga. 

Proc. 47.903-77 - Interessado: Luis 
Carlo~ Lacava - 2.0 Cartório de Notas e 
Oficio de Justiça da comarca de Piratinin
ga. 

Proc. 47.904-77 - Interessado: José 
Alfredo Verderio - 1.0 Cartório de Notas e 
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da Justiça. l.1.0;:) OIC5U.U.l\i.[:;~ l-J.L V 'VC l.1.\lu';:) u ... ,,&.~o..o. o. }:o'Uoa. v ... ... ""'-
Lúciâ- F rai;Çá -=7~Õ~Cartório de--Nõt"ãs-da 
comarca da Capital. Despacho. «Regulari 
ze-se». cão Paulo, 22-8-77. 

Proc. CG 11.0 47.54377 - Interessada: 
Mal·la Ivone Wanderley - 4. o Cartório de 
Protesto de Letras e Títulos da comarca da 
Capital. Des!)acho. «Regularize-se». São 

-Paulo 22-8-77. 
Ja foram expedidJs Oficios aos interes 

sados esclarecendo as ex 'gências. 
Proces~o de Contagem de Tempo De 

ferido 
Proc. CG n.o 37.217j72 - Interessado: 

Moacyr Pereira Castilho - 1. o Cartório de 
Notas e Ofício de Justiça da co:narca de 
Pirassununga. São Paulo, 22-8-77. 

c.ontrato de Auxiliar l'~publicado por 
ter saído com incorreção no DOJ de 20-8
77. Onde se lê : Fernando Artur Rohrboé
ker Medeiros, leia-se: Fernando Artur 
Rohrbacker Medeiros. 

Portaria de Designação republicado pOl' 
ter saído com incorreção 11') DOJ de 2C-8
77. 

Interessado: Benedito Vastano. Onde se 
lê: Corregedor Geral da Just;ça do Estado 
de São Paulo. Leia-se: Corregedoria Ge
ral da Justiça do Estado de São Paulo. 

Portaria de Designaçã.:> republicado por 
ter saído ·com incOl'reção no DOJ de 13-8
77. Onde se lê: oniel Rocha Coelho. Leia
se: Oniel Rocha Coelho Filho. 

Processo de Contagem de Tempo Defe
rido. 

Proc. CG n.o 26.518166 - Interessado: 
Dácio Figueiredo Silva ~ 2. o Cartório de 
Notas e Ofício de Justiça da comarca de 
L'ns. São Paulo. 22-8-77. 

Po.r1a.ria de Designação 
Proc. CG n.o 47.909i77 
O Corregedor Geral da Justiça, no un 

de suas atribuições e nos tel·mos do dispos
to no artigo 74, ~ 1.0 da Resolução Judi
ciária n.o 2, de 21 de dezembro de 1976. 
Designa o Sr. Wellington Mello Wey, Escre
vente do 8.0 Cartório de Protesto de Letras 
e Titulos, da comarca da Capital para exer
cer, e msubstituição, no períod de Lo de 
setembro a 29 de dezembro as funções de 
Oficial Ma:or do referido .Cru·tório. face à 
licença para tratar de interesses particula
res concedida ao Serventuário. 

Corregedoria Geral da Justiça do Esta
d;) de São Paulo, aos 22 dias do mês de 
agosto do ano de 1977. 

a) Acácio Rebouças 

Corregedor-Geral da Justiça 


CARTóRIOS OFICIALIZADOS 

DEPE 4.1 

lJcença-prêmio 

Herta Maria Gerzoschkowite Costa 
RG. 5.273.502 - Escrevente - lotada no 

1.0-3-77 (L.C. 152-77): padrão 16-E (28:35) : 
5 quinquênios de adicional: 6.a parte: 50~;' 
RDE. Vence pelo Instituto de Previdência do 
EStado. . 

DEGE. 1 
Prot. CO n.o 12.886-77 
Capital
Advs.: Ors. Nelson Neto e Newton Ro

que Monteiro - Interessada: Cia . Financia
dora <-:Ma9pin São Paulo» - Despacho pro
ferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Cor
regedor Geral da Justiça abaixo tr~n~ri~: 

«Vistos. Questões de competencla JurIS
dicional não podem ser decididas na esfera 
administrativa, muito menos verbalmente. 
através da recusa, da distribuição. 

O Provimento n.o 11-76 desta Con-egedo
ria Geral (artigo 4.0), contt::m dispositivo 
que, analogicamen~e, se. aplica ~os . ~rven
tuarios em geral, InClUSIVe os DIStnbUldores. 
ao reprovar discussões, alterações, recados ou 
recusas verbais como sistema de serviço. 

As petições levade.s à distribuição devet:n 
ser distribuidas no foro a que o autor se dl
rigir e encaminhadas aos Cartario, que as 
submeterá ao despachO jUdicial. Com esta or
dem de serviço, fica, desde logo, solucionado 
o problema que se pudesse suscitar em âm
bito administra tivo. 

Recebendo e. petição já distribuida. o 
Juiz poderá decidir da compet,ência , no exer
cicio da atividade jurisdicional. aceitando-a 
ou recusando-a em despacho fundamentado. 
que permita recurso da parte. ou dê azo à 
suscitaçã'o de conflito, para decisão do Tri
bunal. 

Publique-se para conhecimento dOS Dis
tribuidores e demais interessados. 


Intime-se e arquive-se, 

São Paulo, 18 de agosto de 1977. 

(a) Acáclo Rebouçac - Corregedor Ge

ral da Justiça. 
(19-20-231 

SEÇAO XXIV 

DISTRIBUIÇÃO GERAL 

PetiçÓf's distrlbufdas nesta data 
e encaminhadas aos distribuidores 

em 18-8-77 

C í v e I 

83 .910 - 22.a Vara 83.912 - 13.a Vara 
83.913 - 2.a Vara 83 .914 - 22. a Vara 
83.916 - 8.a Vara. 83.917 - 10.a Vara 
83.918 - 17.a Vara 83.919 - 18.a Vara 
83.920 - La Vara 83.921 -- 27.a Vara 
83.922 - 16.a Vara 83.923 - 20.a Vara 
83.924 - 25.a Vara 83.925 - 28.a Vara 
8J .926 - 11.a Vara 83 .927 - 2.;1 Vara 
83.928. - 13.a Vara 83.929 - 24.a Vara 
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