
011 6N !S6! ara OHN!lf Y OS6! m:a OJn!lf XIXX ONV 

Olned oes 3~ o~e1S1 o~ e~!1snr 

e~ SO!JvnlU3AJ3S SO~ Oe~e!30SSV 


e~ 


WllllOD 




a indicação da 
como a data 
mulher com a 
tença, ou seja, 
tuída por XPt"nl'Óm. 

"Parágrafo 
outro ma.i1dado, 
assentos de casa~ 

"Parágrafo 
diante recibo, à 
do Cartório do 

haja 
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"Art. 49 -

sentença" . 

DEGE -1 

PROVIMENTO N~ 35/80 

Ementa. - Dá. nova, reda!;ão ao Provimento n9 82/80. 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e 

Considerando as dúvidas levantadas quanto à aplicação do Provi
mento n9 32/80, pelo qual regulamentado o registro das sentenças defi
nitivas de separação judicial e de divórcio; 

Considerando mais a conveniência de rever a matéria, de modo a 
não ocasionar embaraços ao serviço cartorário, nem perplexidade às 
partes interessadas; 

Considerando ainda os termos da Portaria n9 35/80, do M. Juízo 
da 2+ Vara de Registros Públicos de São Paulo, Corregedor Perma
nente dos cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comar
ca da Capital; e, 

Considerando, finalmente, o interesse em generalizar, para apli
cação em todas as Comarcas do Estado, as disposições apropriadas à 
realização da inscrição e da averbação das sentenças mencionadas, 

Resolve: 

Art. 1Q - O Provimento n~ 32/80 passa a vigorar com a redação 
seguinte: 

"Art. 1'1 - As sentenças definitivas de separação judicial e de 
divórcio serão registradas, sob a forma de inscrição, no Livro "E", 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comarca em que 
hajam sido proferidas, ou no cartório do 1 <i subdistrito, se houver mais 
de um, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei nQ 6.015/78. 

"Art. ~ - As sentenças referidas no art. 1Q serão igualmente 
averbadas nos livros de casamento e de nascimento, se for o caso, 
após a inscrição no Livro "E", fazendo-se remissão a esse ato, quando 
da averbação. 

"Art. 3<i - Os mandados para inscrição das sentenças definiti
vas de separação judicial e de divórcio serão expedidos em duas vias, 
das quais constarão o número do processo e a identificação do Ofício 
de Justiça em que tramitou; o nome completo, a idade e a profissão, 
se possível, a naturalidade e a residência das partes; a identificação 
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do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais, em que lavrado o 
assento de casamento, o número deste, do livro e da folha respectiva; 
a indicação da Vara e do nome do Juiz que proferiu a sentença, bem 
como a data desta e o seu trânsito em julgado; o nome adotado pela 
mulher com a separação judicial ou o divórcio e a conclusão da sen
tença, ou seja, a respectiva parte dispositiva, a qual poderá ser substi
tuída por xerocópia. 

"Parágrafo 1? - O mandado, em duas vias, será acompanhado de 
outro mandado, este destinado à averbação da sentença junto aos 
assentos de casamento e nascimento. 

"Parágrafo 20 - Os mandados referidos serão entregues, me
diante recibo, à parte interessada, a qual os apresentará ao Oficial 
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da sede da comar
ca em que haja sido proferida a sentença, ou ao Oficial do Cartório 
do 19 Subdistrito (na Capital, o Cartório do 1q Subdistrito-Sé).---O 
Oficial, observados os dados constantes do mandado para a inscrição, 
deverá proceder ao registro da sentença, dispensada a transcrição de 
seu inteiro teor, arquivando a 1" via daquele, em pasta classificadora 
própria. 

"Parágrafo 3Q 
- Na segunda via do mandado, e naquele desti

nado às averbações junto aos assentos de casamento e nascimento, 
o Oficial lançará certidão com todos os dados referentes à realização 
da inscrição, mencionando o livro e a folha respectiva. 

"Parágrafo 4Q 
- A segunda via do mandado para a inscrição da 

sentença será imediatamente encaminhada ao cartório da vara expe
didora, para sua juntada aos autos, mediante lançamento em livro 
protocolo, para confirmar a qualquer momento a entrega. 

"Parágrafo 59 - O mandado para as averbações junto aos assen
tos de casamento e nascimento, será restituído à parte, para o enca
minhamento necessário." 

"Art. 4" - Quando requerida por terceiros interessados, a certi
dão das inscrições e averbações se limitarão à parte dispositiva da 
sentença" . 

Publique-se. Registre e Cumpra-se. 

São Paulo, 16 de dezembro de 1980. 

Desembargador Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça 

(19, 20 e 23-12-80). 
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p~ !!!. 2.5Lªº
}~enta -' li' ~;,,;. r~;"ação ao ~vh~to n. }2/80 

· O·n.i:SZI'IB.o\..tiGs..ooR iúll!.Li.liO J1A.Q.iU.,,. COiUU;;G";OOit C.ut..L !lA 
JUSTIç.A. 00 ES'f....oo m:. SÃo 1'.l1;JLO. no'uso de suas Il.tr1bui 
9õesl_~ , '. ' " 

_ ~~SIDERaNDO &8 dúvidas levantadas qu~to à aplica
,.ao do Provi.ento n. ~2/80. pelo qual. reguluentado ()
reg1.stro da, nntençu detiniti,.all de separa..ão judici
al e ele clivorcio;' , .'.. 

CQl!fSIIU:!!ABOO IILIlis a conveniência llé rever a -tina.. 
de .odo a 1111.0 oClkfionar embaraços ao serviço c.a.rtorari<\

·:nem perplexidade u ·parte8 inte~e8I184as; ','::'; 
',. CO!iS:t:Di.RtJfllO a:l.DcI.a 'OS 'ten!!os da 1'9=taria n. ~2/80 ;::; 
do H. Juizo da 2& 1fara de Reg1stros Públicos de sao Pau '; 
lo. Corresedor l'el:'llllll.ll.lII.II.te dos c=tórios do Registro .cr·' 
vil. das l'essoas Z;aturais da eOlloarca da Capital; e. :':7.~ 

'. ""',,;,,:COlfSIJll::&Ul'DO,.tin-.llllente•. .() intereslle em .. ' general!;1 
..,sar, par'! aplicaçao .. t~1I ali COJ?Z'CU ·do Z;s.t!d0••,1.11 ~ 
.d.iaptlsttoe. apropriada. a realisaçao dL:.1.nscriçao'.....;da· : 

averbaqao ·d~. sentellçall lIIellC10uadll3. ',":"'. .':- ,",."" 

;;;",~!..2!t.I k : , ::~~~. .i'o. _,.~ .,' '~! 
'!,,: ''::).-1' t. 1 SI '_~ O l'rovimen:to Ji:~32J80:~ÍlII& _ a' 
"v1go;-ar COlll a reda:;ao seguinte: '~'c-:":':: .;:: ,_,o '~.. ' 

:..:.:- r t,. ,1;. - ~s lIente.nq':-s ·det~iti..;':; de se~~ 
ra;.o ~udicie1.•_d. divorcio serao.r.gistradas, 40b ã· 
tOl'llla de !J:us.;riçll.Q. no Livro "r:.", elo Regi.stro..:Ciril elas 
Pessoas .uaturaia·da lõecJe da cO~lt2'ea _ que·.h.ja::t· e1do 
proteridas, ou ·no -cartorio do 12 .u.bdi,trito.. se .houver 
mais ele WIIi nos .~o. do art. ".~~~,,~~~o. -da 
Lei 11. 6.0 ';1'T'5. .~. . ' •...:.,S<.~~.l.:.., -'. . 

· -.4 ~ t. 2 11 .: ..... suteÍlçaa referidas ·~o art.lfI 
serão 19ualJ1a811.t. anrbada. no, livroa de=as~ento e de 
:naaO:1lMIl:a~ tor o caao~.apoa. a inscriçao no Livro 
toE", tas .'l:'lIlI1a.i(o. ........ ato. qlUUld" da: . av.rbA·...
ção." :.' o. • "' __ '~':' . 

. :, ... .410 t>, 11 -.o. ~o~ Pá.rIÍ. in~o;lçio dl1J S!!! 
tenllU detiAiti.vu d.. a.plIl:"&9l.O 'judicial • de d.ivoro1.9 
aeno ex»tId.1doa ••.duu viu•.ela! quais çOliBtarão o .Il~ 
mero do proc•••o • a idantificaçao do 01'1cl0 de Justi'ia 
e. qu. framitoa;' o nom.'co.pl.to. a idad.o e Lpro!issa~

.•• ·poaa1Y81. a naturali~&4. e a reaidência·das partes; 
a ideatiticação 40 Oartório elo Registro Civil das • Peo! 
89u.lfatvai.a. eJa, quelavra40 o assento de, oasllllleut~t o 

~'-n~',deat••. do l1vro, e da tolha re8p.otivl... ·a inC11c~ 
9&0 da Vará e do nose 40 .fuis qUI proter1u a, sentença, 

. be. 001110 .. data desta. e.o. s.u transi1;o lia julgado;. o ns 
, '., 84ot&40 pela ~r ooa a s.paraçao judicial ou o d!. 

'1101'010 • a. coD.Gl.WlI.O d.a aent8QÇl). ou seJa', a respectiva 
~e cliapo~t1v•• ·a qual. podAtra ser substituida por .?C!. . 
rocopilP;.· ~':' .·'~-::'l.r. ' , :. " .. " ' 

·l'~8rato 1.11' - O mau.:tádo. ell!. duas V:i!-s, ~erá :e,co,!
panhad.o· d. outro J:UItId.a4o.' eete deat1.nado a, averbaçao da 
aent~~. â~to;-;..o• .:a~ent~~ 'de CIl8~lII.II.to .e::n"soi:lI9nt~~::: 
'!,Par~O:2a: -08. '~~08reter1do,~iJf~rão entr.t..: 

'guea.mad.:lut.,racil>o., apet, interessada, '. qulU os ~' . 
presental.'á ao OUo1al.. do Cartorio do aee;ist1'o- Civil das, 
l'easou.lfatura1s da sede dA OOõ.llaroaem que ~a sido 
pl'oter1da ,a sentença. ou aoOt:\..çial do Cartório do -111' , 
Sybclistr1to (na Capital. 'o Cartorio do .ltl l3ubdistri to - ,
Se). O O.t'1cial. obaenad.os .08 dados cOllStantes do manda " 
elo para .il. 'inscri9io. deveá p:oceder ao registro da sei : 
tença, d.ispellSada a tranac:r1çao de .seu intdro te9l'. Il!: 
quivando a l.·~a,daquel•• em'pasta classiticadora p~.'- lida•.:.,'. '~', '.-:.';"'~'.: " 

'. ·l>dpat~ }Il :.. lia !eSUAdavia' do lIIendadO~ e naqu,!?:
le destinado a8 averb~oes 3unto aos#assento! ele 'cas~ 
mento e D.aIIGimanto. o üt:t0ial lanç!1'aoertidao gOl!! . t9
doa 08 dad.os. retereDtes a realizaçao da inlleri,.ao •. lIIe~ 
cionand.o' o livro e a folha respectiva. 

, "p';&graró" - .4 ,e~'via do mandad.o~para a ins 
crição da li_tença sera Úled.iatameDte 811.camlnhada ao -= 
cartório da vara exp..:lidóra.. par& sua juntada aos auto!\ 
me41antelAll.Ç_nto elll liv.r:o:protocol0. lIara cOllfirmar 
aqualçu~r.,lIIO_nto a en~~~ ..,.. ..>, .' . 
'; "Parag:t'ato' 511' - O man4ad.o para aa averbaçoes junto
ao'- ass_toa de catu.ellto·'e·.DAscilllen·t9, ..n.. restituido 
à parte. para o encaminhamento necessário." . ' 
. . ....A. 'J:" t. .... 11 - ..u.a:oclo rll<luerlda 1>91' teroeiros in 
tere8a-40.,.a 'cértidão das inscriçõeS'e sv~rbações sã 
11.lllitarao.' a parte d.ispo.1t:t....... da. sent.nqa....__ . .. 

. .:.:'(.•~. ~ - iI- l., " ' • .: .. - .: . -. I' 
'.; PubliqUII-s•• Ree;S.etre-ee e C'IUIIpra-s•• .;, '.' ,_ ': ' 

.. ~: sãÓ:.tiáUJ.o, 16 de dez-tiro de 1980' ." ,~-,"~'. ~ .- "" , .' 
· (.) D.C:S. ,iJ)a.I..iJjO &Ri1.I:.1 - CO~.::.DCR C;;:;IW, DA JU'::TI 

çs..-.,:..:. ~ .... :.., • .. .• -=: ' ;: : ~ :....~-..... ..; ~: 
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