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Em terceiro lugar, porque a providência proposta dará margem 
a inúmeros erros nos assentos de óbito, redundando em posteriores 
processos de retificação, tais como os que têm curso para corrigir 
declarações feitas a respeito do estado civil ou sobre a existência, ou 
não, de testamento ou de filhos do morto. 

Por último, porque o provimento sugerido acarretaria o ônus de 
mais uma comunicação, que em verdade seria ineficaz, além de inúme
ras outras (I.B.G.E., Justiça Eleitoral, Exército e Cartório onde o nas
cimento foi registrado), que já sobrecarregam os Registros Civis. 

A matéria que ensejou a presente consulta deve, portanto, ser 
equacionada no âmbito da própria Secretaria de Estado dos Negócios 
da Fazenda, não cabendo nenhuma medida da alçada da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

4. Oficie-se, em resposta, ao Exmo. Sr. Secretario da Fazenda, 
transmitindo o teor desta decisão e as manifestações do Sr. Presidente 
da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo 
(fls. 112 e v.) e do Dr. Juiz Corregedor Permanente (fls. 114/15). 

São Paulo, 11 de fevereiro de 1980. 
(a) Iles. Adliano Marrey - Corregedor Geral da Justiça". 

D.O.I. de 15-2-80 

PROVIMENTO N.o 02/80 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista os termos do artigo 39 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, 

Resolve: 

Determinar sejam observadas as seguintes normas, em substi
tuição ao sistema ora vigente, de informações mensais a respeito da 
Magistratura de primeira instância. 

Artigo 1.0 - O Magistrado de primeira instância do Estado de 
São Paulo remeterá, mensalmente, até o dia dez de cada mês, referen
temente ao anterior, informação à Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado, contendo: 

I - relação dos feitos em seu poder, cujos prazos para despacho 
ou decisão hajam sido excedidos, identificados pelos respectivos 
números de registro; e 

11 - número de sentenças proferidas, registradas no livro 
adequado, separando-as, tanto quanto possível, em cíveis, criminais 
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e administrativas, bem como as decorrentes do concomitante exercício 
da jurisdição eleitoral e/ou trabalhista (arts. 135 e 141, § 2.°, iR fine, 
da Constituição da República). 

Parágrafo único - Poderá o Magistrado expor as razões de 
eventual atraso. 

Artigo 2.° - A obrigação é pessoal e subsiste mesmo no caso 
de férias. Poderá, todavia, ficar dispensado o Magistrado, a requeri
mento ou ex officio, em casos como de licença, afastamento, e 
desempenho de função docente a que se refere o artigo 26, § 2.0, 
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, se exclusiva. 

Artigo 3.0 - O controle da atividade da Magistratura, referida 
neste Proviment9, será feito na Corregedoria Geral da Justiça, por 
meio de fichas próprias, com colunas destinadas à menção dos 
números de feitos e de sentenças, a que se referem os incisos I e 11 
do artigo 1.0, e linhas destinadas a eventuais observações. 

Artigo 4.° - Este Provimento entrará em vigor no dia 1.0 de 
março de 1980, revogando as disposições em contrário. 

Publique-se, registre-se e remetam-se cópias ao Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura e a todos os Magistrados do Estado, mesmo 
em disponibilidade. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1980. 

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

D.O.J. de 13-2-80 

Processo eG. n.o 53.995/80 - Capital - Int.: Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil - IRIB. 

Despacho: 

O INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL, 
por seu Presidente, representa a esta E. Corregedoria no sentido de 
baixar provimento ou instrução de caráter normativo para a aplicação 
da Lei n.O 6.766, de 19 de dezembro de 1979, em vigor a contar 
da data de sua publicação. 

Antes de formular as diversas indagações, observa que a Lei 
n.o 6.766/79 disciplina o parcelamento do solo urbano, alterando 
disposições do Decreto-lei n.o 58/37, que apenas se aplicava ao 
parcelamento em lotes destinados à venda mediante pagamento em 
prestações e por oferta pública. Embora, em inúmeros dispositivos, 
a nova lei demonstre que seu intuito tenha sido o mesmo, ÓU seja, 
o de reger loteamentos e desmembramentos cujos lotes sejam pro-
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