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SERVENTUÁRIOS 
lO PAULO • 

COMUNICADO 

AOS 

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS 


A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos Oficiais dos 
Cartórios de Registro de Imóveis e aos interessados em geral, tendo 
em vista o disposto no artigo 13, parágrafo único, da Lei n.D 6.766, 
de 1979, que a anuência prévia da autoridade metropolitana, no 
caso de loteamento ou desmembramento localizado em Município 
da Região Metropolitana da Grande São Paulo, deverá ser da 
Secretaria de Estado dos Negócios Metropolitanos, por sua Asses
soria Técnica. É o que consta da Resolução SNM 13, de 29, 
publicada no Diário Oficial do Estado, de 30 de janeiro de 1980. 

(D.O.J. de 14-02-80) 

DEGE 1 

PROVIMENTO N.o 03/80 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça, 
no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO que o artigo 3.° e seu parágrafo único do 
Decreto-lei n.o 858, de 11-9-1969, transpostos para os §§ 1.0 e 2.° 
do artigo 443 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça, dispunham que: "Não será distribuído requerimento de con
cordata preventiva ou liquidação judicial de sociedade sem a prova 
negativa de executivo fiscal proposto pela Fazenda Pública, fornecida 
pelo competente Ofício Distribuidor". E o parágrafo único: "Terá 
efeito de certidão negativa aquela que, mesmo acusando executivo 
fiscal proposto, vier acompanhada de prova de existência de penhora 
aceita, mediante certidão expedida pelo Cartório ou Secretaria do 
Juízo respectivo"; 

CONSIDERANDO que o impedimento formal aludido restringe 
até mesmo o exercício do direito das partes de verem apreciados seus 
pedidos, que nem ao menos poderão ser objeto de protocolamento 
no setor de distribuição, onde haja mais de um juiz, sendo, por isso 
mesmo, de legitimidade constitucional duvidosa, por ferir uma das 
manifestações do direito de petição em seu sentido mais amplo; 

CONSIDERANDO que a aplicação pura e simples, da limitação 
trazida pelo Decreto-lei n.o 858, acima transcrito, tem concorrido 
para situações aflitivas, e de grave prejuÍzo, após o advento do Código 
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de Processo Civil de 1973, por desatenta à distinção implícita no 
respectivo artigo 263, 1.a parte, dado que a distribuição é ato que 
somente precede o despacbo inicial dos feitos nas comarcas onde há 
mais de um' juiz, porquanto, nas demais, conforme o texto da lei 
processual, "considere-se proposta a ação, tanto que a petição inicial 
seja despachada pelo juiz". Em conseqüência, torna-se intolerável 
que, em casos absolutamente iguais, o tratamento seja desigual; 

. CONSIDERANDO, ademais, a superveniência do Decreto-lei. 
n.o 1.715, de 22-11-1979, que restringe a exigência da prova de 
quitação de tributos, multas e outros encargos fiscais da esfera federal, 
apenas às hipóteses de "concessão de concordata e declaração de 
extinção das obrigações do falido" (art. 1.°), vedando expressamente 
aampliação dessa exigência para quaisquer outras hipóteses (art. 2.°); 

CONSIDERANDO que a Lei Falimentar atribui conceitos pro
cessuais técnicos precisos às expressões "concessão de concordata" 
(arts. 146 e 147) e "extinção das obrigações do falido" (arts. 134 
e 138), tirando qualquer possibilidade de confusão, pois a concessão 
se faz por sentença, que, por sua vez, pressupõe formação do processo, 
como se acha no Título VI, do Livro I, do Código de Processo Civil, 
o mesmo sucedendo em relação à extinção das obrigações, somente de emolumentos. 
possível através de sentença, no final do processo falendal; Artigo 2.°r 

CONSIDERANDO que no tocante à liquidação judicial de ticidade daIsociedade, prevista no Decreto-lei n.o 858, de 1969, e não referida no cial do registro
~ 

recente Decreto-lei n.O 1.715, de 1979, cabem as mesmas consi reconhecimento. 
derações; Artigo 3.0 . 

ou determinar o CONSIDERANDO que não se justifica a liberação em relação 
e de documentQIIIIà Fazenda Nacional (Dec.-Iei n.o 1.715/79) e a manutenção do óbice 
comarcas, margeil em relação às Fazendas Estaduais e Municipais; 

CONSIDERANDO, por último, tratar-se de matéria jurisdicional 
a ser apreciada pelo Juiz competente após o ajuizamento do pedido, São Paulo, 
nos termos do artigo 263, do Código de Processo Civil. (a) Des. 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Ficam suprimidos os atuais § § 1.° e 2.° do 
artigo 443 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça. 

Artigo 2.° - Ao mencionado artigo 443 acrescente-se um 
parágrafo, do seguinte teor: 

"Parágrafo único - Nos feitos distribuídos, em que incida a 
exigência legal de prova negativa de débito fiscal ajuizado, caberá 
ao juiz competente decidir a seu respeito". bação de escritul 

1: 
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Registre-se. Publique-se. Comunique-se à Ordem dos Advoga
dos, Seção de São Paulo, à Associação dos Advogados e ao Instituto 
dos Advogados. Divulgue-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1980. 

(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça". 

D.O.J. de 1.°-3-80 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Adriano Marrey, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Os Cartórios de Registro Civil e de Registro de 
Imóveis manterão fichas com padrões de firmas dos serventuários dos 
cartórios, ou substitutos eventuais, e dos JuÍZes de Direito das respec
tivas comarcas, destinadas à confrontação com os títulos e documentos 
públicos que forem apresentados para registro ou averbação. 

Parágrafo único - A confrontação prevista neste artigo é isenta 
de emolumentos e não importa em ato notarial. 

Artigo 2.° - Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a auten
ticidade da firma constante de documento público ou particular, o Ofi
cial do registro deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu 
reconhecimento. 

--::-:lIII!I 

Artigo 3.° - Os serventuários ficam autorizados a reconhecer 
ou determinar o reconhecimento das firmas dos subscritores de títulos 
e de documentos públicos destinados a serem registrados em outras 
comarcas, margeando os emolumentos referentes ao ato. 

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 

São Paulo, 5 de março de 1980. 

(a) Des. Adriano Marrey - Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.J. de 11-3-80 

PORTARIA N.o 28/80 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a conveniência de ser uniformizada a aver
bação de escrituras de adoção simples à margem dos registros de 
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-lei n R • 1.715. de 22.11.1979. que reat:inge a exie:"n , .I t-.i 
cin da proV/I de qui t .. ção de tributo's. r.ult~o e outrofl e:> ' 

..".: cArEos riSCA1s da eafr.ra ~ederol, a~eD$9 ;9 hir.óte~e8~e ~ ; i 
"cnnce8';~0 de cODcordet~ e declnrAçpo d~ e~inçÃo dos 
obr:l!,:IIçoee (10 falido: (Ilrt. 111 ), VedAn~o e7:j,reE""",,,ntca 
at:!plieçio deR6~ exieencia pare qu~iequ~~ o~trp.s hipót~ 

" 
'Jee", (ert. 211); . , ' 

Cor:SIDERA::OO que a ~e; Fal~lIIentar' "t~ib'.li co:'lcei~09 

' proce8!:u.,is tecn1C09 preCl.S09 a!J ' exT're~eo",!: ~co"ees!!"o ' 
 :f 
de concordata" (orte •• 146 e 1117) e "extinç"o dAS obrie:!!,

çõ ..sdo, í'.. lido" (Arte. 1}4 " 1'8). tir~~do C;""l<;u.,r pO!'l , 

eibilidede de coní'ue80, poi" a conc~p.~p.o Be f8~ por Gen .. ~ 


'tençn, que. por ~uo ve~, prcAsupoe !O~'ÇRO ~o proc~~sq lo 
001'.0 se acha DO TItulo VI', do Livro 1, ~o Çódlp;o d~ l'r~ , I 
oe"90 Civil. o eeoao sucedendo em relqçp.o e eY.t~nçAodAS ' 0 " Cf 
obriEllçõee, SOlll'!nte ,J>Osslvel "trtlvéll ele se:1tec,;&, DO 1'1 . ' ~ 
nal do proCes80 í'alenciali ' " • 

COJlSIDlffi;.HDO que no tocante à liquidação judic1al ~. ~ "1 
de ~ociednde. previAte no ~creto-lei ng 858 do 1969. 
e neo reí'eridA no recente Decreto-l.. i n ll 1.715. ' de .., 
1979 cebcm ae m",..t:!~s coneidernções; 

CO!ISJDER.:..!alO qu~ n;io oe ju!!t1rico e li h'r"AÇiio 0:111 re 
le,;;;o 8 FaZlendA llacionRl (Uoc.lr.l núcflro 1.715179) e Õ t 

" ._' l"lJeJlutençiio do õbic~ e;:; relaçi10 88 F~z'!r.<!aa Estedu.. is e 
liunicip"io; , ' , , . ;) 

CO~SIDr;I!/.;;nO. por último. trAtar-se ~e cntóda JU " í ri 
riedieionAl a ser "preci8dA pelo Juiz c~=~~tente ' opos ,". 
o , Rjuize~ento, do pedido, nOB termo.. do "~t. 26}, do Có \' 
digo de ProcesAO Civil. - íI ,'- 

llF.50LVE-;-. , ! i 
Art;-. III - PicaJ:II suprl!!lidoB os atueie pRr~õ7f't09 lQ , ( 

e 211 do flrt. ~3 da Consolidação das ?IOr:RB <!a Co=e~ 
doria Ceral de Juetiça. " I 

Art. 211 - , Ao tu.ncionado art. 443 ecrt!!>Coo';&-lIlt Ul:I , 
parágraro. do oeguinte teor: ' " , ' "I { 

,"Parágrflfll único - NOB í'eitO,. dletrituidoa, ~" qUI> , 
incida 'a ~xig,,''':ia les~l de prova nes"tiva do dób.1 to I 

riscI>l ojui%ado, cnbe~ AO jui: CO"peteDt~ d~idir a 

sou r"spaito". " ',, .. . ' I 


Bogiet~~~~ Pu~1!9aa-Ba. Co~.1que-~~_e O~~~ dos . p; 

Advoeadoa. SItCÇSO de 8110 PtlulQ. a ~~OC1"Ç30 dos A.dv~ - . ! ... ..,. 
!;8d09 OI AO Inlltituto dOI! AdvoC;Adoo. Divnlg-n<>-a/). Cu~ I 
pra-oe. ' 


são PAulo,_28 d~ rovoro1ro de·198Ó. 

(a) IlJES. A.lJFtlAlIO NARRE! - CO'lUlEGEOOR C~:>.AL DJ. .lU§.TIÇA" • 
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