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PROVIMENTO N9 16/81 

Ementa: Acresce sub-item ao item 33 do Capítulo V da 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições e, 

Considerando o que ficou decidido no Processo C.G. n9 53.759/79 e 
teor do v. Acórdão nf,> 79.970, de 26-05-1981, do Egrégio Tribunal Re
gional Eleitoral de São Paulo, 

Resolve: 

Arti.go Onico - Ao item 33 do Capítulo V, Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, aprovadas pelo Provimento C.G. n' 
05/81, fica acrescido o seguinte sub-item: 

"33.1 - Caberá ainda ao escrivão, para efeito de suspensão. dos 
direitos políticos e de conseqüente cancelamento da inscrição eleitoral, 
quando expressamente determinados na sentença transitada em julgado, 
ou enquanto perdurar o encarceramento do condenado, proceder as de
vidas comunicações ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 149. § 2'1, 
1etra "CU, da Constituição Federal)". 

Publique-se. Registre-se. CUmpra-se. 

São Paulo, 29 de junho de 1981. 

(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 
da Justiça. 

PROVIMENTO N9 17/81 

Dá nova redação aos itens 96, 126, 127, 128, 129 e 130; 
revoga os itens 131 a 134 e renumera os itens 135, 136. 
137, 138, 139 e 140 para, respectivamente, 131, 132, 133, 134, 
135 e 136, todos do Capítulo XVII. das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça. 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
.Justiça, no uso de suas atribuições, 

Considerando que no sistema da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro 
de 1971, os registros dos atos modificadores dos assentos lavrados 
nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturáis são feitos sob 
.a forma de averbação (art. 29, § 19), quando, então, passam a produzir 
efeitos em relação a terceiros (art. 100, § 19); 
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Determina: 

Art. 19 - O item 
Corregedoria Geral· da 
dação: 

"1. - O plantão 

Art. 39 - Este 
publicação, revogadas as 

São Paulo, 16 de 

(a) Desembargador 
da Justiça. 

O Desembargador 
Justiça, no uso de suas 

Considerando que o 
atribuiu ao Registro 
Secretaria da Receita 
livros das sociedades 

BOLETIM DA ASSOCIAQAO 
DA .JUSTIÇA DO mSTADO Dm 

Considerando que tanto no art. 12, n. I., do Código Civil, quanto 
no art. 32 da Lei n'1 6.515, de dezembro de 1977, a utilização das 
expressões "inscrição" e "registro" indica o ato-gênero registro, do 
qual a averbação é uma das espécies; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo CG. 
n'156.072, 

Resolve: 

Art. 19 - Os itens 96, 126, 127, 128, 129 e 130, do Capítulo 
xvn das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"96. - O registro das sentenças de separação judicial e de di
vórcio far-se-á conforme o disposto no item 126. ' 

126. - As sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu 
trânsito em julgado, serão registradas, sob a forma de averbação, à 
margem dos assentos de casamento. 

127. - Na averbação far-se-á a indicação da vara e do nome ,do 
juiz que proferiu a sentença, a data desta e do seu trânsito em julgado, 
a parte conclusiva da decisão e o nome que a mulher passou a adotar. 

128. - Os mandados para registro das sentenças de separação 
judicial e de divórcio conterão somente os dados necessários, omitindo 
o que possa violar o sigilo imposto pela artigo 155 do Código de Pro
cesso Civil. 

129. O mandado será entregue à parte, para o encaminhamento 
necessário. 

Publicado novamente por ter saldo o número com incorreção. 
130. - Quando requerida por terceiros interessados, a certidão 

da averbação limitar-se-á à parte conclusiva da sentença". 
Art. 29 - Ficam revogados os itens 131, 132, 133 e 134, do Ca

pitulo XVII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 
runumerrando-se os itens 135, 136, 137, 138, 139 e 140 para, respecti
vamente, 131, 132, 133, 134, 135 e 736. 

Art. 39 - Este provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 29 de junho de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
(4. 7 e 8-7-81) 
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1:58. 1'9 e 140 '.' par&.
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Dá nov&~r.dação aOIl It~ ~~ 
129 e l3O' revoga oa ltena .;ul· a 
011 itena b5. 136. 1'7 

.. todos do Capitulo, ·XVII. dali Nonwaada .San1.ço. 
,." da Corngedo:r1a Geral da Justiça. 

~ -~, :~_ O nea~bârgadO~'BRUNO AFFCflso "DE ~,... CORRECZOOR ~'. 
GERAL nA JUSTIÇA. ZlO WlO de auas at:rlbulçoea ' 

. - CONSIDERAliDO qUe no datClllla da lAi n. 6.615. da "1 
de dez:eb:ro de 1971. oa reglatrg. dOI ..toa ..o.Utlca<lo~. -. 
doa assentoa lnT1IIdoa !lo. Cartodo. da Reg1atro Civil ~ 
du Pessou l\aturais aao teitos sob • tonoa da &V4Irbaçao . 
(art. 29. § ltl).quando. então. pua.. a procSudr etal 
tos e~ relação a terceiros (art. 1091 § lt);. '. 

COSSIOERA!IDO'que tanto no art. :1.2. n. I •• do Coo~o 
Civil. quanto no art. ,~ da Lei n. 6.5!5. ·de 26 de_dez-:!! 

. 'tiro de 1m. a ut111zaçao. das expressoe. winacrlçao· e 
WregisP'Ow indica o ..ato-genllro reglstr;o. doqu..l a aV41r
baÇIlO e uma das a.:pItcle.;· . 

. CCNSIDEIW!!'Ol,:flna.l.mante. o qua tlcou decld~do no 
Processo CG. n •. :1O.at2. ." ' ...,. '.' .. 

R E S O L V Et '" . .~.. 

Art. 11 • Os itens 96. 126. lZ7, 128, 129 e 1300. do' 
CapIml., XVII das l\omas de Serviço da Corregedor1a•• G;!
rel da Justiça passam li vigorar com a seguinte redaçeo: 

w96. --- O,registro das.aentençaa da sep.raçãoj~dl 
cla! • d. cUvorcio tar-s.-a eontorme o d1apollto no 1t.. 
126. . . '. " . 

126~ -- As s!ntençaa de separação ~udlclal e de di~~ 
elo, apos seu trinalto em julgado, serao registradas.ao~ 
a .torlna de .....rbação. ! lDargem dCj!8 asaentoll_da canllldta. 

...lZ7. -- lia averbaç80 1'ar-ae-J! a 1n41caçllo da nra, e 
do nome gc ;t.:.1.z q.ue pro1'erlu a sent.nça data dnta e

i 
a 

4~ aeu tnroslto em .1ulgad.o~ a parte cone ulllw da . decJ,. 
.ao e o Doae que a mulhar passou oa ado1:1U'.. . " .' 

128... -- 011 mandadoll P&l:'4 l"egllltro ,d!. IImtmçaa de 
lIepareçao ~ieial e de dlyorol0 conterao 8_te 0& d,! 
dos nacessmos,. C11111t1ndo 9 qua po.aa violar o 1I1r110 l,! 
posto pelo artigo 155 do ~odlgo da Procas80 Clvil. 

129. -- O aan4ado lIara entreBUa a parte, para o enca 
minha:.ento necell.a:r1o.·· .' .' ' . . .'. 

1'0._-' Quando ~uer.1da por ta;ctlros inwre...doll. 
a c.rtldao " eftrlla\',ao 11m1tar-.e-. li parte conclul1..,.
da 8etença.w •... . 

Art. 21,- Ficam revogados os 1tena 131~ '1'2. l}, li 
134, do Cap{'b.!l.o XVII das Nora.. d. Servlço da Correga- , 
dorla O<trel da .Tuat1ça, Hn\llllerando-•• 011 1tenll 135,136. 

_'137. 138. 139 e 140 para, rellpectl"ueta. 131. ,J.32.133.
134. 135 e l!I6..' .............. ,., '.,.,,~ ',0- ....... '.' 


. Art. 3. - Elte provimento entrare etII_riJO!:' na c&ate .. 
ele IIU! PI.!!1caçao. ,....,088".,. as di.poaiçoa. etII C.ontr.rla. 

S80 a • 29 C1e junho de l~;~ ...' ~, . ... 
(e) DES. BRUNO ·AFFONSO DE ANDftE -CORREGEDOR ~ GtRAL 

DAJtJsr '. ;"'.' 

PUBUC.AOO ~OVWDm: ~!B! ~.ú~ sE N1r.~ ~/~~~Clo 
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