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São Paulo, 4 de Dezembro de 1956 

Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça 

Tenho a honra de transmitir a V. Excia., a requerimento do Dr. 1.º Curador de Massas Falidas, 
as ponderações a seguir transcritas, apresentadas nos autos da concordata de Irma Stoppel, 
pelo referido órgão do M. Publico: 

"A segunda consideração que se nos impõe, neste item I, consiste em que das fls. 42, 59 e 64 
destes autos consta o reconhecimento da firma do ilustre Dr. Advogado de credores, mas 
contrariamente às recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça Paulista, que tem 
determinado ao "tabelião mencionar o nome da pessoa cuja assinatura reconhece". Tal 
recomendação tem sido feita reiteradamente pela Colenda Corregedoria: Provimento 1/1949, 
de 3/3/49 (diário da Justiça) S.P., de 4/3/49 - Rev. dos Tribs. - vol. 182 - p. 929 Repertório das 
Correições - Nelson Nogueira - ed. de 1953 - pg. 213) ; Despacho no processo n. 10.624, de 
16/12/1953 (Diário da Justiça, S.P. de 17/12/53); Provimento 44/53, de 28/12/53, em cujo 
capitulo 5.º item III - letra "d" - está determinado: - "Nos reconhecimentos de firma, indicar os 
nomes das pessoas a quem pertencem as assinaturas, constituindo falha abusiva e condenável 
a referência "reconheço a firma supra." (Diário da Justiça, de S.P. de 29/12/53) (revista do 
Tribs. vol. 220 p. 589, alto-) ; Portaria n.º 9/54, de 30/6/54 (Boletim da Associação dos 
Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo - n. 51 Julho/agosto de 55, pag. 11). Assim, M. 
Juiz, tem a Egrégia e respeitabílissima Corregedoria Geral da Justiça recomendado, 
iterativamente, insistentemente, repetidamente, que o tabelião, nos reconhecimentos de 
firmas, consigne o nome da pessoa a quem pertence a firma reconhecida, constituindo "falha 
abusiva e condenável a referência, reconheço a firma supra", conforme está a fls. 42 (em 
15/9/55, fls. 59 (em 19/9,'55) e 64 (em 15/9/55), destes autos. Dái o requerer a Curadoria, 
como ora requer, digne-se V. Excia. de determinar envie-se cópia desta cota (apenas a letra 
"b" do presente item I), à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado, consignando quais 
os Tabelionatos (fls. 42, 59 e 64) que desrespeitaram as recomendações do eminente e 
acatado Doutor Desembargador Corregedor Geral da Justiça." 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Excia. os protestos da minha mais alta estima e 
consideração. 

(a) Otto de Souza Lima 

Juiz de Direito da 1.ª Vara Cível 


