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O artigo 15 do Decreto-lei n.o 1.510, de 27-12-1976, 
determina aos Cartórios de Notas e Registro de Imóveis, que 
realizem comunicações ao órgão da Secretaria da Receita Federal, 
sobre operações imobiliárias. 

Assim, não constando referido dispositivo da relação de normas 
revogadas pelo Decreto-lei n.O 1. 718, de 27-11-1979 (fls. 1.924), 
perfi!.anece a obrigação imposta. 

Aliás, ao perceber o equívoco quanto à dispensa dessas 
comunicações, em face da errônea interpretação dada ao Decreto-Iei 
n,o 1.718/79, a própria Superintendência Regional da Receita 
Federal - São Paulo - 8.a R.F., voltou a exigir, expressamente, 
o obrigatório "preenchimento das Declarações Sobre Operações 
Imobiliárias" (fls. 1. 925/1. 926). 

Oficie-se ao interessado e publique-se comunicado sobre o 
assunto, a fim de que sejam dirimidas eventuais dúvidas. 

São Paulo, 17 de março de 1980 

a) Des. Adriano Man-ey - Corregedor Geral da Justiça". 

COMUNICADO 

A Corregedoria Geral da Justiça leva ao conhecimento dos 
Senhores serventuários dos Cartórios de Notas e de Registros de 
Imóveis, que continua em vigor a obrigatoriedade do preenchimento 
das "Declarações Sobre Operações Imobiliárias" e o seu encami
nhamento ao órgão da Secretaria da Receita Federal, nos termos do 
artigo 15 do Decreto-lei n,o 1.510, de 27-12-1976. 

(D.O.J. de 22-3-80) 

PROVIMENTO N.o 08/80 

o Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
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CONSIDERANDO a freqüente movimentação de juízes, nas 
diversas comarcas e Varas, por motivo de interesse público; 

CONSIDERANDO que, por tal circunstância, permanecem 
algumas comarcas, durante largo período, sem a presença de juiz 
titular, que efetivamente desempenhe as atribuições correcionais, de 
sua competência; 

CONSIDERANDO, todavia, a necessidade dos serviços corre
cionais serem exercidos constantemente, sob a fiscalização imediata 
dos MM. Juízes Corregedores Permanentes; 

CONSIDERANDO, ainda, necessitar a Corregedoria Geral da 
Justiça, de conhecer os problemas de cada comarca, ou Vara, a fim 
de que seja resguardada a responsabilidade funcional de cada 
magistrado, 

Resolve: 
Artigo 1.° - Sem prejuízo da correição anual a que se acham 

obrigados os MM. Juízes de Direito Corregedores Permanentes 
(Regimento das Correições, art. 11; Código Judiciário do Estado, 
art. 51), deverá cada magistrado titular, logo após seu provimento 
em qualquer comarca, ou vara, efetuar correição geral nos cartórios 
a ela sujeitos. 

Artigo 2.° - Na correição realizada, verificará o magistrado 
especialmente, se todos os processos se acham em cartório, ou sob 
controle da escrivania, anotando a falta de qualquer deles. Em tal 
caso, determinará sua cobrança, ou pronta restauração. No levan
tamento efetuado, o magistrado fará anotar os processos que se 
encontrem fora de cartório, por qualquer motivo, mediante relação 
a ser arquivada no Cartório da Corregedoria Permanente. 

Artigo 3.° - Procederá, também, o magistrado, ao exame dos 
livros dos Cartórios de Notas, do Registro Civil e do Imóveis, 
observando, inclusive, sua regularidade formal. 

Artigo 4.° - Efetuará, igualmente, o magistrado, fiscalização 
nos presídios locais, desde que sujeitos à sua competência, examinando 
a situação carcerária de cada preso. 

Artigo 5.° - No anexo da Corregedoria Permanente será 
apurada a existência de sindicâncias, ou processos administrativos 
em andamento, e determinada sua imediata conclusão, para as 
providências que o magistrado entenda cabíveis. 

Artigo 6.° - Qualquer rasura ou anormalidade encontrada 
em processo, ou livro do Cartório, será imediatamente comunicada 
à Corregedoria Geral da Justiça. 
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Artigo 7.0 - Ainda no caso de não ser observada qualquer 
irregularidade, os MM. Juízes de Direito farão lavrar termo, no 
livro próprio, arquivando o relatório datilografado no Cartório da 
Corregedoria Permanente. 

Artigo 8.° - A determinação constante deste Provimento 
aplica-se às Varas da comarca da Capital e da Grande São Paulo, 
sem prejuízo da dispensa da correição anual, nos termos da Lei 
Estadual n,o 225, de 1979, artigos 25 e 26. 

Artigo 9.0 - O magistrado ao assumir a comarca, ou Vara, 
fará elaborar relação dos processos conclusos com o anterior titular, 
ou substituto para ela designado, encaminhandÚ"'a à Corregedoria 
Geral da Justiça. 

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

São Paulo, 28 de março de 1980. 
(a) Des. Adritm.o Marrey, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. de 29-3-80 

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

Pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, foi 
proferido o despacho abaixo transcrito: 

"O MM. Juiz de Direito de Presidente Epitácio encaminlm 
consulta formulada pelo Sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca, com referência a loteamentos irregulares ali existentes. 

Esclarece o consulente existirem em Presidente Epitácio 30 
loteamentos irregulares, não registrados de acordo com o Decreto-lei 
n.O 58, de 1937 e alterações ocorridas, todos anteriores à instalação 
da Comarca, a 20-12-1963, estando os lotes compromissados e 
quitados, a maioria pendente de escritura definitiva. 

Com a instalação da Comarca, o novo Cartório, por falta de 
pessoal habilitado, inadvertidamente, adotou o sistema observado pelo 
Cartório anterior, de Presidente Venceslau, ou seja, continuou proce
dendo ao registro das escrituras de vários lotes daqueles loteamentos, 
arquivando certidão de inteiro teor da transcrição aquisitiva, com 
negativa de ônus e alienações, fornecida pelo Cartório de Registro 
de Imóveis de Presidente Venceslau, e planta do loteamento, para 
controlar a disponibilidade dos lotes, efetuando os registros e trans
crições com os elementos constantes dos títulos apresentados, citando 
como título aquisitivo (registro anterior) a transcrição da área total, 
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PODER JUDICrJ\.RIO 
Corregedoria Geral Câ Justiça do Estado de São Paulo 

',)'\_~. I 

o DESEI1BARGADOR ADRIANO MARREY , 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO, 

no exercício de suas atribuições legais, 
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funcional de cada magistrado, 

RESOLVE:----_ ..... --...-

Art. 12 - Sem prejuízo ·da correi 
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verificará o magistrado especialmente, se todos os 
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tal ~aso, determinará sua cobrança, ou pronta resta~ 
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observando, inclusi7e, sua regularidade rormal. 

l..:'t. 4º - Efetuàrá, igualmente, o 
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Art. ?Q - Ainda no caso de não ser 

observada qualquer irregularidade, os MM. Jmzes de 

Direito farão lavrar termo, no livro próprio, arqui 
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da dispensa da correição anual, nos termos.da Lei E.§. 

te,dual n. 225, de 1979, arts.: 25 e 26. 

Art. 9Q - O magistrado ao assumir 

a comarca, ou Vara, ~ará elaborar relação dos proce~ 

sos conclusos com o anterior titu1ár, ou substituto 

para ela designado, encaminhando-a à Corregedoria G~ 

ra1 da Justiça. 

Anotc-se.Registr~-se.Publiqua-se.Cumpra-6a. 

, 
são Paulo, 28 de março 'de 1980 

ADRIANO 11ARREY 

CORREGEDOR GERAL DA JUv"''''JV' 
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