
BOLETIM 
da 

Associa~ão dos Serventuários de 
Justica do Estado de São Paulo 

~ 

ANO XXIV JULHO a DEZEMBRO de 1976 N.O 102 



todos, inerente aos atos judiciais. Acresce assinalar que o sucessor 
no domínio de bens penhorados não é terceiro: representa o 
antecessor, parte na cobrança judicial preexistente, subrogando-se, de 
pleno direito, na situação, portanto, a sofrer o desmembramento, 
ou ver implantado o condomínio, ao apresentar-se o arrematante 
com título hábil, como é a carta de arrematação. 

Ninguém adquire imóveis sem pesquisar a situação do alienante, 
não só no Registro Público, relativamente aos direitos dominiais, 
mas também em outros setores igualmente públicos e informativos, 
onde se registram atos jurídicos capazes de influir na segurança do 
negócio, como são os cartórios judiciais e os de protestos de títulos. 
Isso é cautela elementar, rigorosamente implantada no mundo dos 
negócios; quem a não tenha, deverá arcar com as conseqüências. 

Suposta a linha sucessoria dominial referida nos autos, 
evidencia-se que Francisco Posinatto seria adquirente de bens 
penhorados. Como tal, sujeitou-se aos efeitos da execução. Estes 
foram minuciosamente examinados em recente acordão do Conselho 
Superior da Magistratura (agravo de petição n.o 248.474), normativo 
na esfera administrativa, cujo teor, divulgado no ~iário da Justiça 
de 27-2-1976, página 10, não vai ser, aqui repetido. 

Em conclusão, munido o arrematante de título hábil para a 
transmissão da propriedade imobiliária, comfiJiação idêntica à de 
Beneval Jonas Ferreira, porque ambos sucedem a Orestes da Silva, 
no domínio, mas de qualidade melhor porque originário de 
arrematação judicial, limpo de vícios, as posições se invertem: a 
ele cabe o direito à transcrição, com a conseqüente invalidação, por 
ineficácia, e dentro da força do título, daquelas que se vieram 
sucedendo desde a primeira operação sobre bens penhorados; e aos 
adquirentes por título singular tocará a obrigação de pleitearem no 
contencioso a anulação da hasta, caso pretendam manter a integridade 
de suas aquisições, ou o direito de acobertarem-se da evicção, nos 
termos da lei civil. 

Fica, assim, confirmada a ordem de cancelamento da averbação, 
mas assegurado o direito de transcrição da carta de arrematação, 
desde que para esse fim apresentada no Registro de Imóveis. 

São Paulo, 9-3-76. 
O.O.J. - 12-3-76 

PROVIMENTO N.o 3-76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e visando 
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a regulamentar a execução de quanto dispôs o Provimento n.O XCI-75 
do Egrégio Conselho Superior da Magistratura. 

Determina aos Srs. Escrivães e Diretores de Serviço de Cartórios 
Judiciais do Estado que a remessa dos mandatos de prisão à Dele
gacia de Vigilância e Capturas seja feita, tanto na Comarca da Capital, 
quanto nas do Interior, por intermédio do Cartório da Corregedoria 
dos Presídios e da Polícia Judiciária, observando-se o seguinte 
ordenamento: 

1 . Os mandados de prisão conterão, além da indicação do 
nome, de filiação e registro geral (RG) das pessoas a que se refiram, 
consoante os dados constantes dos autos da ação penal, a da idade 
ao tempo da infração e serão acompanhados, quando possível, de 
cópias das planilhas de identificação; 

2. As remessas serão feitas diariamente, pelo Escrivão ou 
Diretor de Serviço do Cartório por onde o mandado tenha sido 
expedido, ou por Escrevente especialmente designado pela Correge
doria-Permanente, acompanhadas de relação; 

3. Sendo a remessa feita por portador, o Diretor ou Escrevente 
designado do Cartório da Corregedoria dos Presídios, dará recibo da 
entrega, na segunda-via da relação; 

4. O Diretor de Serviço do Cartório da Corregedoria dos 
Presídios, ou o EsCrevente para isso designado, aporá em cada man
dado, com o devido destaque o prazo de eficácia do mesmo, con
soante estabelecido nos artigos 1.0, 2.°, 3.° e 4.° do mencionado 
Provimento n.O XCI-75; 

5 . Em seguida fará extrair e encaminhará xerocópias dos 
mandados ao Cartório de Distribuição e Informação que, no mesmo 
dia, processará os respectivos registros no sistema informático em 
implantação; 

6. Cumpridas essas providências, os mandados serão entregues 
à Delegacia de Vigilância e Capturas, através de funcionário por esta 
credenciado para recebê-los; 

7. O Cartório de Distribuição e Informação providenciará a 
microfilmagem de todos os mandados atualmente em poder da Dele
gacia de Vigilância e Capturas, para o respectivo processamento no 
sistema em implantação e, com base nesse registro, expedirá infor
mação à mesma Delegacia, para a devolução daqueles que devam ser 
recolhidos, nos termos do Provimento n.O XVI-75 citado. Igual infor
mação será prestada aos Cartórios das Execuções Criminais, por 
intermédio das quais se oporá a devolução e encaminhamento às 

DOLBTIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

- 137 



Varas competentes, para as providências de que cuidam os parágrafos 
1.0 e 2.° do artigo 1.°, parágrafos 2.0, 3.0 e 4.0 do artigo 2.0 e artigo 
5.° do Provimento n.O XCI-75; 

8 . As segundas e demais vias de relações, necessárias para os 
recibos das remessas entre os Cartórios ou entre estes e a Delegacia 
de Vigilância e Capturas serão providenciadas através do sistema de 
"xerox" ou através de listagens de computador; 

9. O Presente provimento será imediatamente publicado no 
Diário da Justiça, para ser executado a partir do dia 15 do corrente 
mês. 

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

São Paulo, 9 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O. 10-3-76 

PORTARIA N.o 24-76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Recomenda, aos MM. Juízes Corregedores Permanente de Ser
ventias de Justiça que façam observar o que dispõe o Decreto n.o 
3.915, de 28 de junho de 1974, a saber: -

I - Sem prejuÍzo dos requisitos já previstos em lei ou regula
mento, o processo de exoneração, dispensa, aposentadoria ou afasta
mento do serviço público, que desvincule o servidor dos quadros 
funcionais, só poderá ter seguimento se acompanhado da respectiva 
identidade funcional, a qual deverá ser nele obrigatoriamente incluída. 
No caso de extravio ou perda de identidade funcional, comprovada 
mediante publicação em jornal diário da Capital ou do Interior do 
Estado, durante três dias consecutivos, aceitar-se-á a declaração por 
escrito do servidor, quanto à referida ocorrência, sujeitando-se ele, 
no entanto, às punições previstas na legislação, inclusive no Código 
Penal, por motivo de irregularidades porventura verificadas. 

Publique-se. Anote-se. Comunique-se. 

São Paulo, 8 de março ue 1976. 

(a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria
-Geral da Justiça, DEGE, subscrevi. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 
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