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estarão a cargo do ~ 

a) 

b) cada recibo 
será entregue a quem 
Cartório, juntamente 

c) a terceira via 
Funerário para efeito 

d) . da terceira via 
data e assinatura de 
em forma legível, de 

e) ainda que 
extraídos os recibos, 

7. Somente serão 
as pessoas carentes 
valendo como presunÇé1u. 
sepultamento. 

8. O Serviço 
declarações de óbito, 
em locais indicados e 
público. 

9. O Serviço de 

PROVIMENTO N9 15/81 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 110 da 
Resolução nq 2, letra "a" do Egrégio Tribunal de Justiça, no uso de 
suas atribuições e 

Considerando a conveniência do atendimento ininterrupto dos inte
ressados na obtenção da lavratura de óbitos para fins de sepultamento; 

Considerando a disposição da Prefeitura de São Paulo em assumir 
o encargo 	através do Serviço Funerário Municipal; 

Considerando o interesse público e a agilização de atendimento; 
Resolve: 
1. As declarações de óbito das pessoas falecidas na Comarca da 

Capital serão anotadas oficialmente pelo Serviço Funerário do Municipio 
de São Paulo, mediante apresentação do atestado médico que comprove 
o falecimento. 

2. As declarações serão formalizadas em impresso próprio (mo
delo anexo), em quatro (4) vias, que conterão: 

.a) todos os elementos referidos no artigo 80 da Lei 6.015, de 
31 de dezembro de 1973; 

b) indicação e endereço do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais onde se processará o registro; 

c) observação inserida na terceira via, de que a declaração é vá
lida para fins de sepultamento e remoção de corpos para fora da 
Capital, com indicação deste Provimento; 

d) 	 qualificação do declarante, seu endereço, número da Carteira 
de Identidade, bem como de outros documentos; 

. .3. A primeira via de declaração de óbieo será entregue ao Car

tório de Registro Civil das Pessoas Naturais através do Departamento 

da Corregedoria Geral da Justiça e a terceira via ficará arquivada no 

Serviço Funerário. 


A segunda via da declaração de óbito será entregue ao declarante 
e servirá de documento hábil para o sepultamento e remoção de corpos 
para fora da Capital. 

A primeira via será enviada através do Departamento da Correge
doria Geral da Justiça aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Na
turais juntamente com os respectivos atestados médicos para que proce
dam dentl'O de 24 horas o registro do óbito. 

A quarta via será encaminhada diariamente ao Departamento da 
Corregedoria Geral da Justiça para arquivamento e controle. 
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contra recibo, em mãos 
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4. Os Escrivães dos Cartório de Registro Civil das Pessoas Na
turais receberão diariamente junto ao Serviço Funerário, das 10,00 às 
11,00 horas, os emolumentos a que fizerem jus. 

5. O pagamento dos emolumentos dos cartórios será efetuado, 
contra recibo, em mãos do Serviço Funerário. 

6. A confecção, emissão, preenchimento e entrega dos recibos 
estarão a cargo do Serviço Funerário, observadas as seguintes normas: 

a) os recibos serão numerados em sequência ininterrupta; 

b) cada recibo compreenderá três vias, das quais a primeira 
será entregue a quem efetuar o pagamento e a segunda ao oficial do 
Cartório, juntamente com o numerário devido; 

c) a terceira via deverá ser conservada nos arquivos do Serviço 
Funerário para efeito de fiscalização; 

d) da terceira via constará, ainda, espaço destinado à declaração, 
data e assinatura de quem efetuou o pagamento, com identificação, 
em forma legível; de quem recebeu a primeira via; 

e) ainda que haja isenção de pagamento dos emolumentos, serão 
extraídos os recibos, anotando-se a circunstância. 

7. Somente serão dispensadas dos pagamentos dos emolumentos 
as pessoas carentes de recurso, mediante comprovação de pobreza, 
valendo como presunção desse estado a isenção das taxas e despesas de 
sepultamento. 

8. O Serviço Funerário do Município de São Paulo receberá as 
declarações de óbito, ininterruptamente, nos postos de atendimento, 
em locais indicados e previamente divulgados para o conhecimento do 
público. 

9. O Serviço de Atendimento será prestado por funcionários 
qualificados e credenciados pelo Serviço Funerário do Município de 
São Paulo. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 


Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos dois dias do mês 

de julho de 1981. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
São Paulo, 2 de julho de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
(4, 7 e 8-7-81>. 
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23-10-81), orienta os 
sentido de se recusarem 
tro de protesto contra 
lhes foi requerido pelo 
Registros Públicos), 
Corregedor Permanente 
mandado judicial, 
inexistir previsão em 
Registro de Imóveis, 
simples arquivamento, 
destinado à ciência, ou 
medida cautelar. 

(23, 24 e 27-10-81) 

Parece proferido 
tItuto de Registro Imob"a 
Exmo. Sr. Des. Bruno 
Justiça . 

"Senhor Desembargj 

1. O Oficial In"'''" 
marca de Presidente 

Direito Corregedor 

regedoria Geral da 


a) .Â. Prefeitura 
de domínio de terra8 
quilômetro8 do centro 
título pode versar 8Obr6 
faixa de Marin1ul' 

b) O registro ~ 
circunscrição} face ao qu4 
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-:'. ,':~~~~;~:';;:!~::;;;~~6~:~J~':~~~{,'r~'f~~~]~~~~~;~.i' 
, o DESD:BtJtOI.OOR !l"UNO IoFroii"SO::ú!:;' J.I'IDI'tt~ "~CO!'uU;X:&IiOR~ 
GERAL DA JUSl'IÇ-A 00 ESTAe<> DE 'slo PAUl.o,'c_"-tun4a..,nto' 

~ . no artigo .110 da ReaoluçBo 'lll, 2 ~, letra!'a- > 42 ', .. , Egr.gio 
;~ Tribunal-de JustIça, 'Douao de lIua. atrlbulçoe-a • . " 

'~ CC4iSlDERANDO a 'c(!ftvinlê';e1~~do·ãtéitd1JHnt~·J.nlnt.;''' 
:, rupto doa ln:un'uadol na obtenção .da lavratura de, . obJ., 
. tos par. f1na de .,pultlllll"'ittol --:,,' ~ ;:~~;;;:'~:':""_ _,: .,. ,: 

, ,C('i!\:SIUE!V,NOO e -dl.poslçãg da Prefeitura· de S~o .Pau, 
, ,lo em aSlNI1Ilr o encareo atravea 'do Serv.lço' Flmererl0 t:ii " 

nlclpal; , " ' ..:..~' , • .,... 
:'CONSrnÉRAtlOO o'j;;te:ré~~;:pUbl1co:;'·ê'.gU1;'~,,;io:':',de 

aten~l:~t.0,~ ,>'~'." ~·.:-i~:;fi:,~·;;,~~::~:L ". , ' ... 
. ~"E S O L V E ,1:;-.: ~/;;:;';S· ~~ ...:.;.:..~:.?:,'-~ '. ' ''" " 

" .1,. 1.8 declaraçoes_de oblto.da.. pe.aoBI,!.lecldu ·na 
,Comarca- ela .Capital lIerao ,anotadas oficlalllll'r.te pelo Ser 


, viço ~.rario·1:!ot;U!ÚÇ{'Plo:,de'''"5iO''Paulo; 'l!!edlan1;e ÍI,~ : 

. 'sentaçao 40 atutadolftédJ,co-rur.cD!8Jll'O'N o . ..tdec:1manto., " 

: . ~, 2~cAs" dei:la~s~~~.;aeJi~:t~ll&ácsü.,..~1III;'r.~.o:~
.,.prIo'(.Oddo ineso) ,"ft qu.tl'O."(lfl. "l.s,~que conterio; ,;<: . ,:.' '.rtoclo~ _.•l_.ftJ;OJ.rat"ttr1IlQ•.;nQ,~~ .ao :'lS.; 
-:;"LeI '~'0:t>,~ -4. 'l,~4.; d.~...~.~~l!l7'~. t<:-;';"'--::'" _ ,...,.... •.• :.: ':'.....ê") 

-=. ,,'.', b) iÍldlcOçiO• .ftd.~a;'dÓ:-Ciu·tm~- 4.(-:Regi~tro-5 
,;CIv11 eSu P.....s Naturais :ondo •• :..'roc•••_ 'O. reglBtrq, 

" : cLobl!.".llçãO'i.naori!td.'na·:t.i-c.lni~8; ;-de ~uei 
.,a"declaraçao It valida.,para fina.de :••pult8lllento_1! . rem.!! ' 

,çao de corpos,.par. ~or,a.d.B,f:apital,' CQll IncUcaçeo .deste 

Prcwiment°t.· :'.i,:_ '_""""~.-"~~~'~"J::~>.' ~ .'~.. '~~ ;"> 


d) <:\lallflcação do '-declarante, .eú· enderaço,nú . 
mero da..cartatra de,-Idcmttd-,de.: bemcOllO. ele 'outro. c:!:§ 

,cum:~.o~;. .,~~,~:::":~.~f~#;;p~~~i{-:;;:.':, , 
,. A p~1IIItt1ra v1a de <'I·:lc1_....0 dll oblto"'era-entr:!;. 

gu. a9 CartorI0 do RegIstro Ç.IvU.da6P.......Hatul"'ilis ',-: 
". ·atravea ,do O.partuentgd:,'Corhtged.Ol'1.a'Ge,nLl da "'II.ti9a·,'j 
,!, e a~t.~.1ra-:Vl4lt,iCa:a:.~~~.~~.~~••~J!t!=,.~:""-::1~ 
..c.~ .•e&'mda 'via'da :-4ec-l~raçaj;':'d.-::c"~~tÍ'v.m :-::~l'tresue,~ 

,-..o· deelaranw"e_serv11'1!I"dlt d0C'lD4rf\to,1'I.bll.1Ial'a 'o aepul-',~ 
tallleMo-.4! TtII!IIO!Vao:-d.e.cOl;lIO!:";P8nt::tora,;da;Ççltal.' ':-~'";';-:>:;:' 

. -: ,-. • ~' ',. .":;,..-. ,. .... ~,.,:...+.• -.....;t:r:::: ... ,._-.~ , .._' ..'~~..I!:'-." -' ~ •• :- ~' ...l,;
.,' ' -A-PrUlelra 'v1."lIera·'IInVlacla'atrav.a, tl0-:Deparlamento ' : 
.da Corregedoria Geral da 'JusUça 'aos"Cartor10a d. R1Igls-'-, 
tro Civil das P;uoasNaturúa ;juntuamta CCII:l. os 'reapCt!,' '\ 
vos atestado. ",ed1coIjPl;lra' .quep:roeedm:: 4.entro de ,2/;',
horas o regIstro do oblto'- .'.' . 

A quarte via Gerá enc~'miM.da d-iari~enta ao Depar
tamento da Corregeclorla ,Ceral, 4a Justiça· para ar.;uiv..",er: :,j 
to e ;con.trole•. ;:'. , •... :: ',~._'.~ :'.~::: . ,..." ','. _ .' ~ .. ' 

If~ OiS Esêrlvães dos Cartório da' Regl!itJ"1) Civil das' é, 

. FelJSo~s Naturais rece!>erio diariuante, junto ao ServIço 
Funarario. das '10,00 8S 1.1,00 110'1'1111. -os 'ftIolUlller.'tos a 
c;ue -tizeJ?lj'jUs.,· • _ .. - __ .; . , .' '.' '. ' .. ";:::, 

!;'. '0: PII&aoento dô:s nóiu:..éi:ttó. dos c.rt~ri~!I' ."rã -"i 
etettladO; cêmtr.~rec1bó~·::~"'fi,ãoi:.d.O se~s4~e~âr.io~'::?.,,! 

,'. 6. A·cent"écçio,'emLMi~;-J)r.~t9..'" ·entr.,à'-=E 
. dos recIbollestarao a cargo,d.oServiço 'Fu.."lsrario. obse:!"'; 
·.vad8s·..._••:s':2UL"1te~.rnonaaal.~"'"..~'_~.~~.·.;...,:;";:;:~#~":"~:~;-~;,.'::_~.7-""::: 
, ".: ~:' à) 'os recibos '.aeri(hl~ereCiOs, 11m 'sequêne1a inUi-~ 
tarrupta; , . :~. o.,,' " " 

, ,- '13} ced~r~clbo CO!:lpreenderá 'trê!l vlás; tlas ,qu~ '.' 
a primeira 1!lera e~regue' a .quUl'J!~tuar--c paga..ento e, .a, ,: 
segunda ao OfIcial do Ca:r.tor.1o. ';juntamente cem o nU!llera-:;'~~ 

, rio devIdo; _ .'-", . '.:' .' 
e} a terCel"·~v~. 'dml'ii ·iíer conse!Vl!da nos ar 

,q\.t1'!OS do Serviço Punerario plll"á-ete1tO de flsca11zaçao; 
d}· da teroeira' vis .ci:m~b", 'a1nda, espaço 'desti 

nlldo • declal'll~ã,o, data-, 11 Mairnltuta <!e «ue::! efetuou - õ 
pageer.to, ,e~ l(hr.Ttiticaçã~. l!i'I .t'onosa.le.!vel• .de '1"'_ 
r.cebeu.)I,p~e.1f'1l via; "-;'-"'-"':._' :.' .~., -;,-, , 

.} !inda <lU'; t>lÍlj.'ls~ão de'~!!I'"to do...nioli!.
Jl'rnt('l, .!!I'IlO extraídos -os·l"t!clboa," e.nata..do-:~e 11 cim.lr;! .,'
tancle. '" .- ',' ...: ... ,,,: "" 

"7. S'ém,e~te 8er;;Q 'd1Í~'!l~a~íi~s :dO 'P~e:ame~tos c~s '~lIIõ;' ., 
lu."'fntosas p!lSSOIl8 carentea"de l'éCUrB51. 17Iedia:lte CO'lDP%',2:, 
vaçao_de pobreza, valendo c~o'presunçao de!se ~atado a 
lsançao (Ias. taxas.e desp.s83 .de sepulta",."to. ' ...... , 

8. O Serv1çoFunertÍ.rio do J.;~lef~io de são "PlLulc 
receberá as déclarações de "óbito. in1l'lterrupta'!'....te, nos 
postos de atendimento. em1o<:21s 'ln(jlcedos ,"""prev1l!"'ente' 
<11 V\I1E~dos para o c:oM<lCllDE!nto do p.lblico.' .. 

. .9. (. Serviço de Ãtend1m"nto será' prestado por tU!; 
c~onarlos ~usltt1cadoa! credencIados ~elo Serviço Fune
rarl0 do 1".unlc1Pio de 5,.0 feulo~. ::

CUlllpra-se na :CoT'1l1s:e sob as'penes dl'l' lei. 
Dado.e passado ne~tà e1ded~-de são Paulo, 80$ deis 

diaa do !lIe. de ;julho de 1981.':. . ...: ~"'.' 
';PÚbl1ou'::';~e~ itag1aU-5~:.e':C\ltI!pra-Be._ ' 
. :sã~ P~ulo•. 2 de ~hOd.1981.·.' :~"'.' " ;' " 

. '" ,( a) .DES., St1lAi(jA..~sç, i:rE:-:Ai;j)l'.f :.-. CCRIUi:GEllCR '. GERAI, 
DA~STI\A~' .- ·.~<~i~;'.·: .-:-' .", :~7·,;·~:'·.~' .c' - .. 

Vh7 e.8n/el).· .. _, 
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