
Provimentos - CORREGEDORIA DA JUSTIÇA 

 

Despachos proferidos nos seguintes processos: 

N. 7586 - Luiz Rosembaum - Capital: - "Divisa-se, na espécie, uma duvida, suscitada pelo Oficial 
da 14.ª Circunscrição de Registro Imobiliário, ainda não dirimida pelo Juízo competente. - 
Levantada a duvida, sobreveio o pedido de fls. 2, endereçada ao Dr. Corregedor Geral da 
Justiça, de então, para que a resolvesse. - Todavia, nos termos do art. 215 do Decreto n. 4.857, 
de 1939, o título impugnado deveria ser remetido ao Juíz competente para apreciar a duvida. - 
É' o que se ordena, determinando-a a remessa do processo ao Dr. Juíz de Direito da Vara de 
Registros Públicos. Nesse juízo, o interessado poderá contrariar argumentos do oficial 
impugnante e, se a decisão foi-lhe desfavorável, poderá utilizar-se do recurso de agravo de 
petição, preconizado como o recurso cabente, pela legislação em vigor. - V. artigo 35 do 
Decreto-lei n. 14.234, de 16-10-1944. - À decisão do Juízo da Corregedoria dar-se-á a 
publicidade recomendada por aquele decreto (art. 34), a saber, o escrivão cientificará os 
serventuários, da mesma natureza a que pertencer o oficial suscitante, do inteiro teor da 
decisão exarada, dando-lhes contra fé, sem que isso onere de qualquer maneira o processo. - 
A decisão será publicada, na íntegra, no Diário da Justiça, e comunicada ao Dr. Corregedor 
Geral da Justiça, através de cópia autêntica. Visam tais medidas a orientação uniforme dos 
Serviços da Corregedoria no que respeita aos serviços de imóveis. - Como instrução, observo 
ser desnecessário a distribuição do pedido, pelo respectivo distribuidor, com acréscimo de 
despesas, sem objetivo pratico, visto que existe um único cartório, privativo, para os serviços 
de Registros Públicos. - É mistér, apenas. a remessa da dúvida, mediante carga, no livro 
próprio, dos registros de Imóveis, ao cartório dos Registros Públicos para o devido processo. - 
Essa cautela será obrigatória. - São Paulo, 9 de abril de 1951. - (a.) Lente da Silva". 


