'

_ _ __ _ _·ula Awd.Uar •• aju•
etn.1-nt:e iq..111.
•ia ao
p:rovillent!;
e citado.
Por tudo iaao, det•l"llino que •• tran•llita
Juia de Direito corregedor Perunent:e· ela CO..rca
, o6pia do p a - r de
16/22, para o Hu ~
Mnto.
.
.
São Paulo, 19 de •rvo _de lHO.

norma• •

fl•.

·i mo AROUillO
GEllAL centraltsado no Oflclo de Dtatrtbulçlo Judicial
(Lel 520/87).

Aquele• oriundo• do arquivo do Prlaelro Oftclo,
•inda nlo reeiatradoe e ta•bfa aqueles reei•tradoa no
livro de Feltoe
da
Correeedorla
doa Preatdloa,
enquanto· •neao do •ativo Priaelro eartdrio de llotaa,
devea, leualaente, •er
reaetido•
1 Diretoria da
Adalniatraçlo
Gerai,
para
reeularlsaçlo
• apda
•nc••tnh..ento •o Arquivo Geral.

(a) OREI RAPllABL PillBBIRO ORICOIIO
Corre99clor Geral ela Juat'iça

4. Slo este• o• eaclareciaento• que "•Ub cenaura•
devea
aer
tranaattldoa
ao 1111.Juta correeedor
Peraanente e Diretor do Forint da coaarce d•·Poll, LOUBI
GERALDO IARBIERO.

roe. t'O 86. 970/•9
147/90)

"A superior conaideraçlo de Vo••a lacellnc1•.

EllCIL!HTISSillO SENHOR COIUIEGEDOR GERAL

R•POrtando-ae ao dl•PO•to no artleo 269, I do
l~•n•
12.l e 12.2 do
vlo IV, Toao I,
dH
NORlfAS DE SERVIÇO DA
OIDOllIA GERAL. con•ulta o ""· Jul• LOURI GIRALDO
RO, da l i Vara da Coaarca de Poli, .•• ··requerendo
lCedor a eaecuçlo do Juleado, deve•ae diatrlbulr a
1o· POr depencttncta, para que tique docuaentada a
hacta do novo proceaao e, noa caaoa de eaecuçlo
lda pelo rfu · do proceaao de J:Onheclaento, .i
io do• noaea daa parte• no• POloa ativo e
ro.
Inclaea·,
o•
proceaaoa
1etratlvow antea arquivado• no Prlaetro Oftclo de
alo r•elatradoa •
:a, Juntaaente coa outro•
1,
ainda, que o foraa no Livro de Reet•tro de
Pr••tdtoa, "devea aer
da Correeedorla doa
... 1
Seçlo
de
Correeedorla
do P•••oal,
ada, atualaente, na Diretoria de Serviço• da
•traçlo Geral para
feitura
de anotaç8ea •
lor encaainhaaento ao Oftcio de Diatribuiçlo
1J, ora incuabido da
aanutençlo. do Arqutvo
e •• "o• procedlaentoa QUe nlo foraa objeto de
ro deffa,
i9Ualaente,
••r
r-Udoa ·para·
CiHçlo".
Penao Hr

neeatlva

a

~.

raaPOata

1

priaeira

eaato, o ·itea 12.1 do Capitulo IY, Seçlo
ao I, daa NOIUUIS DI SERVIÇO que "Juleado •atinto
eaao, oa
autoa
ad
aerlo arquivado• apda
açlo ao Dlatribuidor, para anotaçlo na ficha da
Ylçlo".

l>le,

li

t ttea tea ava orle•• no Proviaento n2 J/87 da
loria Geral da Juattça que tntrodustu, ea 1987,
lataalltlca na eapedtçlo de cettld8ea ctveia,
Hlo que foaaea oa proce•aoa eatintoa anotado•
~ de dl•trtbulçlo • nlo aaia conataaaea,
a
• intere•aado, naa certid8ea eAHdtdaa.

'Urou-•e

açlo do

evl t•r,

intereaaado

co•

i••o,

la Vara•

•

•

peno••

Of lcioa

de

corre•p0ndent••· e• buaca de nova certtdlo que

..; o •ndaaento do feito ou o aeu resultado.
lldeu-ae,

co•

tod•

raslo,

que

oa

proce•ao•

ta nlo devlaa aflleir
atf
o infinito .o
Ido, obrtvando-o a
providanctaa lnllteta • .1
~- ea te•PO·• dinheiro auJeitando-:-o . a
:açtea equtvocas •·' aal entendido• eatr-nte ...
ala.

•aa•

teito,

·auo• da· coaunicaçlo de •àtinçlo do
- e ainda ••llUJldo a eAPOaiçlo de aottvoa que
a a ainuta do
Proviaento co 3/87 - li
ao tntereaeado a obtençlo de uaa certldlo
a no PrdPrto Oftcto Dlatribuldor, quanto ~• "
ç8ea ctveta que r•el•tre, POVPando·•• lndaa e
• Vara• de orleea. Proplcla·ae, coa 1..0, · a
aata rllpida de uaa certidlo deftnlttva, o que
IPOrta

••

econoat• de teapo

•

recur•o•

à•

aoa funcionllrioa doa oflcioa judicial• doa
a ctiainutçlo na
lndoa; · aea contar c1111
1 de
peaaoaii . ao foro- ctvel, ci que. alo'· .•
tl •• ·••
conalderando que . allllarea de
i••reaaaa, dlartaaente, no• foruns da capital
Ide• ·Cldadea.
·

(li, ,-.,,

. Slo Paulo, 27 de fevereiro de 1990

o DE PROCESSO CIVIL •

ta...... ••

(11, ,:;
COMJNICADO NI 391/9'J
PROT.CG.ND 2B.Ol6/9Q - NASCDIEll'I)
O CORREGEOOR GERAL DA JUSTIÇA so:U
zes Corregedores Perllllltlentes doa Cartór:
Civil das Peesoas Na~raie, do Estado . - .
!!!.!!.• envi!fD com urgencia a CorrepclorM!
ça, certidao de Nascimento de: JAlíAillA 1
nascida, ao que consta, em 29.08.86, ft
Alves Pereira Costa e de Ernesto Manoel

(a) SEllASTIAO OSCAR FELTRIN
Jula Auailtar da Correeedorta
llEGE 1.3

PROC.CG. NR 71.559/84
· Por despacho proferido pelo Elmo.Sr. Juiz Auxiliar
da Corregedoria Geral da Justiça~ datedo da 30.10.90, fo
determin•do que se public•ese o Proviaento •baixo
tran.
cri to:
PROV~TQ

NR 3/90

O Doutor Renato ao.,es Corrêa, Juiz Corregedo~ PeRI,!
nente do lR ao 3()R Cartorioe de Notas, e dos Cartorioe de.
Registro Civil das Peaso•s Naturais· e Anexo do 4•,
221,
291, 301,31a,320 Subdistritos e doe Distritos de E:nieli90
Metera!'!zo, Guaianazes,_Iteia P•ulieta, Iteqúera, Jeragua,
P•relhe,lros, Perus e 880 Mig.vel Pauliete, todos da Comar
ce de Siio Peulo, Estado de Sio Paulo, no ú80 de auee •trI
buiçõea legais,
Considerando • neceseid•de de unifona.lzar orienteção
nor1111tiva rebtiv•s
Regiatro Centr.i de Teataaent:Q&I PÚ
blicos, suas revogaçoes e doe inatrumen~a de eproV11çeodl'
testamentos cerrados que funciona no Colegio Notarial do
Bresil-Seção de são Paulo! inati tUÍdo pelo Proviaento 1/
82, de 30. de setembro de 982,
_ Considerando e neceeaidede de viebilizar • dineai~
çao da etividade do Registro Central de Testeaentoe, como
decidido no Processo CG. nR 71.559/84 e no Prooediaentont
ES/90 desta Corregedoria Per1111nente,

"'º

RESOLVEI
Artigo lR - Ficam revogados os •rtigos 31,4R,91e 111
e alterada e redação do• artigos 21,51,e1,71,01 e lOR, do
Proviaento 1/82, que passa a vigorar •••ia redigidos
"Artigo lR - Fies instituído; rllJ Comarc•'d• Cepital,
o.Registro Central de Testuentoa Pyblicoa, euae
revoq
ço••• e doe inetnmento• cJ• •proV11ç•o de teetaaentoe.cerredoa, • funcionar no Colégio Notari•l do Bra•il-Seçao de
Sio Paulo.
Artig9 2R - 0• aarventuárioe doa Cartórios de Nota•
e doa Cartorioa de Registro Civil da• Pessoas Natureis e
Anexo euj9i toa à Corr1gectort. Permnente da ~ Vara de R,!
giatros ~ublico•·d• Si~ Paulo, ~e~erao, ete o 51 (quinto).die ut!l de o•cta· ..a,.ao Colegio Notar~al do_ Brasil Seçao de Sio P•ulo, rebçao 91 ordem elfabetica ·dos teei.
aentos ;i,avredoe, eua• revogeçoes e do•·inetr.mrritoa
ãe
aproV11çao de testaaentoa cerrados, ou J,nfo!W8Ç•O nltgati--

DEGE - 2.2.
PROCESSOS DE IJCENÇÁ
9<).381/90 - Jost CARLOS PAWDETO - Es'
torto de Notas, ·comarça de auarul~a_: 90
para tratemento de saUde, de 26.o7l90 • 21•.
D.10.90.
•
90.5~7/90 - VAWEMAR DE SOUZA J!!lfI(J{ •
Cartorio de Notas, coaarca de Sao Ber!J91'dO·
dias de licença para tratamento de eeúde,
1
· 06.09.90. S.P., 31.10,90.
.
90.530/90 ': JEFFERl!af FEIJCIO DA SILVA
do 41 Cartorio de Notas, comarca de Pree
10 dias de licença para tratamento de 111MÍ4tí
a 14.09.90. S,P., 31.10.90.
.
:
AUXIIJARES DOS CART<ltIOS NÃO OFICIAJ.U4
CONTRATOS ARQUIVADOS:- Nos teraos do it•
do Cepitulo I, dae Nor118s do Pessoal d••
Oficializadas.
Cartório de Registro Civil e Anexo do llurlJ.1
boão de Serra, comarca de Itepecerice de - ''
NOVAES IJMA.
.11 CertÓrio de Regts:tro de ImÓve,j,s e Anaxoa
Mogi das Cruzes: ANillEIA Cat<:EIÇAO MAT'IOS •.

RESCISÕES DE CCM'RATO
Relação dos Awdiiares que
respectivos Cartorios.
Cartório de Registro Civil e Aneaos do Dia
lino Matarezzo, coaarca de Capitel: MARCllD
DI.

Certório de Registro Civil do 201 Subdietri
rice, comeres da Capital: MARCO ANTCllIO !IA~
71 Cartório de Protesto de Letras e TÍtuloa,
Capital: MALVINA M:JNESANI.
Cartório de Reg~stro Civil e Anexo do MunicÍ~
comarca de Avare: RAPHAEL ROLIM IE fllVRA 8'
Cai;tório de Registro Civil e Anexo do 11.mtcd:
boao da Serra, co•rce de Itapeceric• da
NE ROSA ALVES.
Cartório de Registro de IllÓveis e Anexos,
Itu1 MARIA APARECIDA RO$A DA llJZ Bi!ltELCfl'I,

FMTARIA mi; EiCON!RAÇÃO
Por Despacho de :n.10.90, foi hoi.olopcl• •
Escrevente ebaixo mencionado.
JOAQUIM TEODalO - Cartório de Registro CiYil é'
Distrito.de Aldeia, coaarca de Berueri.

v..

Parágrafo lR - Conateno da ral•ção: e) nome PJ>r a
tenso do testedor, CPF e RG, b) d•ta do •to, c) eepecie do •to, cJ) livro e folhes ea_que foi bvr•do._
Pat•grafo 21 - Aa rel•çoea e •• infor1111çoas. negati
ves ••r•o •!•bonde• ea 2 (duas) vias, erquiV111)dO•H a ar
~i:l~ i:l!rtorio ,com o recibo .de entreP, do Colegio
No~
Artigo 31 - o Colégi2 Notarial proceaa•nÍ por ei•t.!
ae infortuth•do ea rel•çoae enc•inhllda•, eaitinclo aic~
ficha• em ordea· df•bétio• doa noeea ac1.WUledoe,
·

DtGE·' .

1 • CCITIDlil DC CDITADCN DC TClllll DUC.l&Mlo
dciH ••no •nomúnlladll• •o 0.1111rta-ta
tniçio do P•••oa1 - DEPE-3.
·
PllOC. CG. NR 61,1154/82 - llllRJLDA ROSA llllllTOVAÍJ
•rC8 d• llogi Miri••
PROllT. li• 2'.132 - llE:LSOll GALvlo Jdlc1011 - oo•
no.
PllONT. ND 30,,2' - JOSf PAULO CELESTRINI - co..

11..,1••

o.o.er.· -Poaét uac11c.,· S1o Plleione {20S)f4'õlht..., "'nc:N: 1•t.:.'Cadéthcf 1

-

Indo VaJ.deair
Crisostomo de 01!
•eira e outros, IP n• '116/SIJ (01spenso), \1 Dl.ncsr/MI.C,.
l do JÚl'l Indo Paulo RoberlllBroo
to
llllrauz e
outro. IP n• 21,41

tgional -

R-•

81, COPF

ai

55/81

(02 sperwos).
DP.

'.13•

OR DA MAGISTRATURA

de

Co• a pro•uloaçlo da Conatitulçlo 11tadual, aos 5
outubro de 1989, a queatao·oanhou nova diaen1lo

diapondo
proceaaoa

e

retter•ndo •• seu
arti90 66 que •os
ctveie f 1ndo• ••
que houver acordo ou

1ati1f1çlo
certidões

total da
pretenalo
nlo conetarlo
expedida•
pelo•
cartdrioa

Oiatribuldoree,

••lvo

ee

houver

daa
doa

•utor1zaçlo

da

autoridade judicial co•petente•.
Da razio inspiradora do Provi•ento CG 3/87 e aoora
por expressa referencia constitucional, a extinçlo de
que se covita ~ aquela que encerra ou põe fi• ao
processo. coa ou ••• julvaaento do ••rito.
i
verdade que nos precisos teraos do art. 269 Inc.
do CPC, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor,
eatinvue-se o processo de conheciaento, ••• nlo pode
ele ser considerado findo ou encerrado de aodo a

justificar
a
Distribuidor.

coaunicaçlo

de

sua

extinçlo

ao

A procedlncia da açlo, e• particular, reclaaa a
posterior execuçao do ;ul;ado e coao isso •• d4, via
de re;ra, nos próprios autos, nlo pode ele ser dado

co•o extinto ou encerrado para o• fina do lt•• 12.l do
Cap(tulo IV da• NORMAS DE SERVIÇO.

:onselho Superior da
Magls
Ih 05.11.Jggo,
(segunda=
;ali 542, 59 andar, do Pali
1nto dos segu 1ntes processos:
· UBATUBA - Apte.: Jorge Cur
:rlvio do Cirtõrlo de Regls
1ls da Co•arca
IS SANTOS e ED&ARD MAGALHÃES
ITANHA[M - Apte.: Ed•undp
Oficial do Cartório de R!

ALVES e OUTROS
SÃO CAETANO DO SUL - Apte.:
,do.: Oficial do 29 cartório·
1xos - lntdos.: Ana
Sl•on
r Scalzaretto e Outros

aesao ocorre nos casos de i•procedtncla da açlo,
que, vencido o autor sofra ele nos aeaaos autos

a execuçlo doa õnua da aucuablncia.
Irrelevante, no caso. a inverslo dos noaes
partes nos polos ativo e passivo da nova relaçlo.

d••

Antes. coa a inovaçlo introduzida pelo Proviaentó
CG 3/87 e avara co• o texto constitucional, o intuito
foi o de evitar que o interessado, para obter uaa

certidlo
Varas e

definitiva, fosse obrioado a percorrer ••·
Of(cio• à buaca de outra certidlo que lhe

esclarecesse o resultado do processo.
Esta

próprio

certidlo

pode,

Distribuidor

doa Oftcios
encerrados.

a;ora.

ser

expedida

oraças l co•unicaçlo que

de Justiça inforaando sobre os

pelo

recebe

proceaaos

A extinçlo aqui cohsiderad·a nl.o resulta do a6 e
ain;elo acolhiaento ou rejeiçlo do pedido do autor nos

ERAL DA JUSTIÇA

to

o
ainda

ter•o• e na for•a do art. 269, inc. I do CPC.
Extintos deve• ser considerado•, para eSee fi•,
ao•ente aqueles findos ou encerrados asai• declarados
pelo Juiz da açlo ou execuçlo e que coloca• t~i•o
àquela relaçlo procesaual.

E nlo h4 nisso,

da 2! vara

/89, baixada por aquele Jul ·
Q191to a inatalaç!o do Arqu!
1 aeniçoa paaaarao
a
aer
o Oficio de Dtatribuiçio Ju
ECa, noa ter110s do art. 3'
co.ple..ntar n9 520/87.

ra •• • - · não dia re1pei
autusçio, _., 1ia, ao cont!
no qual o Dr. Louri Geraldo
a B. Corregedoria Geral
da

Direito Auxiliar da Correqe
a 01 eaclareci. .ntos pedidoi,
ao Ili. Juia Corregedor Penoa
• Pai.
' -

r. Juia de Direito Auxiliar
oficio de fle. 13/14.
eftllllo-ae - coneideraçio o

CPÇ,

e i t • 12,l, 4o cap. IV,

rr899d0ria Geral,
entendo
lo Dr. Juta Auxiliar 1e aju1
. . .1. ao
pzovt.entõ

Sob a
art. 269,
extinto o

rejeitando

conv~•

frizar. nénhu•• contradiçlo.

ótica processual pode o Juiz. fundado no
I do Cddi90 de Processo Civil. declarar
proceaso de conhectaento - acolhendo ou

o

pedido

do

autor -

para

dar

luoar

l

execuçlo posterior.
Eaaa aeeaa declaraçlo de eatinçlo, todavia e a;ora
considerado• os seus aapectoa adainistrattvoa, nao

aer4 objeto de co•unicaçlo ao Distribuidor, a aenoa
que. no caso particular da i•Procedencia da açlo. apda
o trlnaito e• ;ul9ado da 1entença nlo proaova o
vencedor a execuçlo do juloado relativa•ente aoa Onua
da aucu•blncia.
Pode-ae

afir•ar,

ea síntese, que para oa fina

do

ite• 12.1, Capítulo IV das Nor•a• de Serviço. a
declaraçlo de extinçlo do proceaao co• funda•ento no
art. 269 inciso 1 do CPC nlo deve, •• princípio. ••r
co•un1cad1 ao Ofício ou Seçlo de Diatribuiçlo Judicial.
J. A aeounda indaoaçlo co•porta reapoata positiva.
0•

feitos de intereaae da Corre9edoria

pe~aanente,

aoora proce•aadoa e• aeçlo prdpria da Diretoria de
Serviço•
da
Acl•iniatraçlo
Geral · por
força do
Provi•ento CSM 318 devea ser reaetido• ao ARQUIVO
GERAL centralizado no Ofício de Diatribuiçlo Judictal
(Lei 520/871.

Artigo 49 - Pelo registro será cobrada do outorgante
importância equivalente a 15 (quinze) B'll;!s (Bonus dq
T.!
souro Nacional), contra reci~o ~o tsbeliao, que !ara o r.!
colhimento na tesouraria do Colegio Notarial, mediante re
oibo, quando da apresentação da relação mensal.
Artifo 59 - Requerida a a~ertura da sucessio,poder@o
os MM. Ju zes das Va~as de Fsmllia e das Sucessoes de S@o
Paulo oficiar ao Colegio Notarial, solicitando in!ormaçao
sobre a existência ou não de testamento.
Parágrafo único - O o!Ício será respondido pelo Colé
gio Notarial no prazo máximo de 46 (quarenta e oitdt h§
ras.
Artigo f9 - A in!oraação sobre existência ou não de
t~stamento de pessoa comprovada!ente !alecida,,somente S.!
ra !ornecide, medi1nte requisiçao judicial, apos o
reco
lhimento de importancia equivalente a 5 (cinco) BTNs
aõ
Colégi9 Notarial, salvo em caso expresso de assistência
judiciaria.
Artigo 79 - Os of\~ios de in!oraação serão assinados
pelo Presidente do Colegio Notarial, sob sua responsabili
dade pessoal.
Artigo 69 - Os oficiais de Cartório de Registro
Ci
vil das Pessoas Naturais com Anexo da Comarca da Capitale!etuarão revisão em seus livros de todos os testamentos
lavrados !li' suas 2otas, desde o dia 19 d' janeiro de !970
e remeterao relaçao deles em ordem al!abetica ao Colegio
Not~rial, nos 'oldes estabelecidos no artigo 29 e
seus
paragrafas, ate o dia 19 de março de 1991.
Artigo 99 - Os livros protocolo rotulados "Cartório
de Notas da Capital - Protocolo para_Registro Central de
Testamentos" em uso, atualmente, serao encerrados em 31
de outubro de 1990.
Artigo 109- A !alta de cumprimento de quaisquer das
determinações deste Proviment9 será comunicada a esta Cor
reeedoria Permanente pelo Colegio Notarial, no prazo
de
5 lcinco) dias. ·
Artigo 119- Este Provimento entra em vigor no dia 12
de novembro de 1990.
São Paulo, 22 de outubro de 1990
Encaminhe-se cópia do presente a Egrégia
ria Geral da Justiça.
(a) RENATO GOMES coRRtA
Juiz Corregedor Permanente
21 Vara de Registros PÚblicos

Correged.!?_

DEGE 2.1
COMUNICADO N9 388/90
.
PROT.CG.N2 27.596/cyJ - ÓBITO
O CORREGEOOR GERAL DA ,JUSTIÇA solicita dos MM.Ju{
zes Corregedores Permanentes dos Cartórios do Registrõ
Civil das Pessoas Naturais do Estado que, em caso posi
tivo, enviem aom urgência à Corregedoréà Geral da Justl
Ç"ã;'"°"certidão de Óbito de: LUIZ CARLOS NUNES DA
SILVA:
!ilho de Raimundo Souza da Silva " de Maria da
Concei
Nunes da Silva, nascido aos 29.11.63, na~ural
de
são Paulo/SP, RG, n9 17 .120.:roa.
.
\
(30, 31 e 19)

"ªº

COMUNICADO N9 389/90
PROT.CG.N9 27.651/cyJ - ÓBITO
O
CORREGEDOR GERAL DA ,JUSTIÇA sel1cits dos MM.Ju!
\
zes'Çorregedores
Peraanentes dos Cartorios do Registro
Civi1" das Pessoas Naturais ·do Estado que, em caso posi
tivo, enviem com urgência à Corregedoria GerQl da Just1
~ce tidão de Óbito de: CARLOS ALBER'ID ARAOJO E SILVli
júNIOR, RG. n9 17.411.109-SP, !ilho de Carlos
Alberto
Araújo
Silva e Márcia de Oliveira Araújo e Silva, nas
cido aos 26.06.69, natural de são José dos Campos - sP:
constand data provavel do !dlecimento em 26.07.1990.
(30, 31 e 19)
·
ICADO N9 390/90
W
PROT.:C0.N9 27.620/90 - ÓBITO
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA solicita dos MM. Ju!
zes Corregedores Permanentes dos Cartorios do Registrõ
Civil das Pessoas Na~ais,do Estado·que, em caso posi
.l!.!2• envi!m com urgencia a Corregedoria Geral·da Justl
ça, certidão de Óbito_de: AJ?ILSON_!_lll._S!~VA, ~~lho
de
ver

