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PROVIMENTO N~ 29/81 

Acrescenta o subitem 185.1, no Capítulo xvn das 
Nol'ID88 de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. 

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

Considerando que alguns Estados exigem dualidade de registro 
das sentenças de separação judicial e de divórcio; 

Considerando que nas sentenças relativas a casamento realiza
dos em outros Estados a falta de sua inscrição no Registro Civil das 
Pessoas Naturais do local onde proferidas poderá causar dificuldades 
às partes interessadas, 

DETERMINA: 

Art. 19 - Ao item 135, do Capitulo XVll das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça fica acrescentado um subitem, com 
a seguinte redação: 

"135.1 - Após transitadas em julgado, as sentenças de separa
ção judicial e de divórcio, relativas a casamentos realizados fora do 
Estado de São Paulo, serão inscritas no Livro "E", do Registro Civil 
das Pessoas Naturais da sede da comarca em que hajam sido profe
ridas, ou no Cartório do 19 Subdistrito, se houver mais de um (na 
Capital, o Cartório do 1Q Subdistrito - Sé)." 

Art. 29 - Este Provimento entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 10 de novembro de 1981. 

Desembargador Bruno Affonso de André - Corregedor Geral da 
Justiça 

D.O.J.. de 17-11-81. 

PROVIMENTO N9 31/81 

Dá nova ~ ao 8ubitem 59.1, e ao item 60, do 
Capítulo IV das Nonnas de Serviço da Corregedoria Gera) 
da Justi~ 

O Desembargador Bruno Affonso de André, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, 
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Considerando a 
Normas de Serviço da 
intimações, 

DETERMINA: 

Art. 19 - O subitem 
Normas de Serviço da Co~ 
rar com a seguinte redação: 

"59.1 - Quando oco ' 
diatamente a nova publica 
pacho incorretamente 
sados." 

"60. As intimações de 
de acordo com o disposto 

Art. 29 - Este 
publicação, revogadas as 

São Paulo, 1 Q de dezemt 

Desembargador Bruno 
Justiça 

Capital - Int.: 

"Senhor Corregedor 

1. Trata-se de estudo, 
Notas, objetivando a autoriil 
a tos de reconhecimento de 
ficas de documentos (fls. 

Autorizada a implantaçl(l 
de Notas e Ofício de Justiça) 
xerocópias dos Decretos 
16-3-72 e 9.690, de 13-4-77 
tações do Colégio Notarial 
do MM. Juiz de Direito da 
(fls. 55/56, 74/75 e 128 
Justiça do Estado de São 

O MM. Juiz de Direito 
nas diligenciou e informou, 
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Corregedoria Geral da Justiça 

SEÇAO XXIII 

.", EXPEDIENTE 

llEG& - 1 
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~cre~ceuts o subitea 135.l, no Ca~!tulo \VIr 
das llol:'lllaa ,ta serviço da Corregedoria. Geral da 
.rustiça. '", . 

() Dese!lbargg.dor'13RIrnO JlF.FOllSO Di! AN,j~, CO!i.ii/.,;;G:;.ooa 
G~ DA JU3TrçA, no uso de ~ atribuições, 

CONSID~lllO que alguns Estados exigem dualidade de 
registro das se!lt~uças de separação ~udicial e ~e divól: 
cio; 

CONSID:-::a.o..OO qUb nas s"ntenltt\,,> ~'elativas a. cas""'ea 
toa realizados ec outros 1:':'1::ad08 I, .riÜ.t!\':a sua inscrJ. 
ção no Re.;::ist.-o ,~ivil das Pessoas :;aturn:..• do local 0<1 
de proteridas p~<!9rá causar di:t:iculdadea ~." partes iã 
teressadas. 

, D 1:: '1' I:': a 11 I li' A; 

Art. lia - Ao ito", 1~5. do Cap!1;ulo I ::: "15 Normas 
de Serviço ds COIT' "<!do,:,,, Geral da J=tl.ç,. "::iea ael.'eS 
cautado ~ ~bileQ, co~ a seguinte rodação: 

. 	 -1-5.1. -- 4POS transitadas e. julgado. as sente:~as 
de separaçã.o ;judicial e d" d::I.vórcio. relativas a cana 
_toa r .. alizados Cora do Estado de são Paulo, surão 
inscritas !lO Li.7:'C> "e", do Registro Civil. é.-l;S. Pesso;r,a 
!faturais da sed, da comarca em que haj_ si~a pro1"erl 
das. ou no Cartorio do lSl Subdi!itrito, se c:"':n!r ca.!.s 
de u,;a (na Ca,Pital, o Cllt'tório do III :''Ubdis tr'.to 
sé)." - • 

Art. 22 - ~ste Provimento entrera e~ vieQr na data 
da sua publicação, revogadas as disposiçõea en • cO!ltr!, 
rio. . . 

'são Paulo, 10 de novelllbro de'l~l. . 
(a) n..,;s. a"U'iIO JUi'9ViiSO 1)"; J..Nj)dS - cO,m.:x;;::ooa Gr:au. 

D.;. .rU"TIÇ". 
PUl3LrCAOO 	 líCtV..;J1..:.li'l!!::: !:Q!i!:dl ~ QQ!! Im::Ol!ili;;Ç!O 
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