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Ementa: 

revoga os 
137, 138, 139 
135 e 136, 

Considerando que 
de 1971, os registros 

.a forma de averbação 
efeitos em relação a 

Considerando o que ficou decidido em representação formulada 
por advogado da Universidade de São Paulo (Processo C.G. n9 

57.058/80) , 

RECOMENDA 

A todos os juizes de Direito de Estado de São Paulo, que, à 
apresentação de testamento público para cumprimento (art. 1.128 do 
C.P.C.), não deixem de proceder o minucioso exame de suas forma
lidades e, havendo dúvida quanto à autenticidade do documento, ou 
tratando-se este de reprodução reprográfica (xerox, fotocópia, etc.), 
requisitem, previamente, a certidão da respectiva escritura, em inteiro 
teor, para confrontação. 

Cumpra-se. Registre-se e Publique-se. 
São Paulo, 03 de agosto de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
(U, e 12 e 13-8-81). 

PROVIMENTO NQ 18/81 

Dá nova redação ao item 16, do Capítulo XIV das Nor
mas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

nQConsiderando o que ficou decidido no Processo C.G. 58.406, 
Determina: 
Art. 19 - O item 16, do Capítulo XIV das Normas de Serviço 

da Corregedoria Geral da Justiça passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"16. - A responsabilidade pela redação dos atos notariais é ex
clusiva do tabelião ou escrevente habilitado, ainda que feita sob minuta 
apresentada por advogado". 

Art. 2" - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 07 de julho de 1981. 
(a) Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral 

da Justiça. 
UI. 10 e 11-7-!!1). 

40 -- BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

Normas de 

O Desembargador 
Justiça, no uso de suas 

Considerando o 
teor do v. Acórdão n" 
gionaI Eleitoral de São 

Resolve: 

Artigo Onico -
Corregedoria Geral da 
05/81, fica acrescido o 

"33.1 - Caberá 
direitos políticos e de 
quando expressamente 
ou enquanto perdurar o 
vidas comunica~ ao 
letra "c", da Constitui. 

Publique-se. Regist1'I 

São Paulo, 29 de 

(a) Desembargadorl 
da Justiça. 

da Corregedotl 

nos Cartórios de· Registl 
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