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legislação federal, a faculdade constante do artigo 1.215, do Cod. 
Proc. Civil. A matéria constitui, no entanto, por sua manüesta 
relevância, seria preocupação desta Egrégia Corregedoria, que está 
preparando estudo para o equacionamento da questão do modo mais 
abrangente possível. 

Finalmente, no tocante propriamente aos "autos referentes à 
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, arquivados há mais 
de um ano, que se contam em milhares", ao que se diz nas informações 
a fls. 4, do Cartório do 2.° Ofício de Taquaritinga, observo que sua 
inutilização, se autorizada pelo M. Juízo Corregedor Permanente, não 
infringiria o dispositivo já citado, da lei processual civil. :e que tal 
espécie de autos aludem a providências antecedentes ao ingresso das 
partes, em juízo, ou meramente incidentes nos feitos ajuizados, não 
constituindo, de per si, feitos judiciais, resguardáveis nos termos da 
legilsação federal que suspendeu a autorização para a inutilização de 
processos arquivados. 

Publique-se, para conhecimento geral. 

São Paulo, 28 de abril de 1980. 

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

D.O.J. de 30-4-80 

PROVIMENTO N.o 9/80 

Dispõe sobre comuoicaçio ao distribuidor, a requerimento do 
interessado, de decisio que ponha fim ao processo. 

O Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça do Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO as dificuldades de ordem funcional e ma
teriais existentes na aplicação do Provimento n.o 04/79, 

CONSIDERANDO o decidido no Processo n.o 52.142/79, desta 
Egrégia Corregedoria Geral, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - O artigo 8.°, inciso VII, letra "h", do Provimento 


n.O 43/53, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"h) Comunicar, nos autos, a requerimento do interessado, ao 
distribuidor respectivo, o dispositivo da decisão, que ponha fim ao 
processo, com ou sem julgamento do mérito, e as datas de sua 
prolação e de seu trânsito em julgado". 
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Artigo 2.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogado o Provimento n.o 04/79. 

Artigo 3.° - Terão processamento normal os ofícios de co
municação já expedidos, em cumprimento ao Provimento ora revogado. 

Registre-se. Publique-se e cumpra-se. 
São Paulo, 23 de abril de 1980. 

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

D.C.J. de 30-4-80 

Processo CG- n.o 54.870 Capital - Int.: Dr. Heitor Araujo 
Carvalho Bernardes (Advogado). 

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

"Cuida-se de pedido de providências, formulado pelo advogado 
Heitor Araújo Carvalho Bernardes, com referência a feito em tra
mitação perante o MM. Juízo de Direito de Cotia. 

Tendo apresentado títulos para registro no Cartório de Imóveis 
da Comarca, o Sr. Escrivão dirigiu "consulta" ao MM. Juiz, que, 
ouvido o Curador de Registros Públicos, ordenou o levantamento da 
área registrada. Todavia, o Magistrado revogou o despacho e deu 
o feito por terminado, mandando-o ao arquivo. 

Inconformado, o interessado interpôs recurso de apelação ao 
E. Conselho Superior da Magistratura. Mas, indeferiu-o °MM. Juiz, 
afirmando não se referir ° caso a um processo formal de dúvida. 

Seguiu-se um pedido de correição parcial. Entretanto, sua 
remessa a este E. Tribunal foi sustada, sendo transformado em 
agravo de instrumento, que, ainda, não subiu. 

Por outro lado, afirmou o requerente que em outro feito 
processo de usucapião - onde é atingida parte da área, o MM. Juiz 
mandou efetuar perícia antes que pudesse ser oferecida contestação, 
e permitiu a retirada dos autos de cartório, mesmo com prazo em 
comum a vários advogados. 

Inexistindo outra medida legal conclui ° peticionário - pre
tende "que se ponha cobro a tais desmandos". 

2 . C Magistrado prestou informações, dizendo tratar-se de 
consulta informal do Registro de Imóveis, com pedido de orientação. 
Acolheu o parecer favorável do Dr. Curador de Registros Públicos 
ao registro do titulo, desde que o interessado providenciasse planta 
e memorial descritivo da área. Como três outras partes ingressaram 
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F3CVIMENTO N2 09/80 

Dispõe sobre comunicação ao distribuidor. a r~ 

querimento do inte~essado, de decisão que ponha fim 

ao processo. 

o JESEMBARGADOR ADRIANO MARREY, CO! 

REGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 810 PAULO, no 

uso de suas atribuições, 

CON"SIDERANDO as dificuldades de 0E

dem funcional e materiais existentes na aplicação do 

Provimento n2 04/79, 

CCYt8IDERANDO o decidido no Processo 

nQ 52.142/79, desta E. Corregedoria Geral, 

Art. 12 - O art. 82 , inciso VII, l!, 

tra "h", do Provimento 43/53, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

-h) Comunicar, nos autos, a requer! 

cento do interessado, ao distribui 

dor respectivo, o dispositivo da d~ 

cisão que ponha fim ao processo, com 

ou sem julgamento do mérito, e as d~ 
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e as datas de sua prolação e de seu 

trânsito em julgado". 

,
Art. 22 - Este Provimento entrara em 

vigor na data de sua publicação, revogado o Provimea 

to nQ 04/79.-

Art. 32 - Terão processamento normal 

os ofícios de comunicação já expedidos, em cumprime~ 

to ao Provimento ora revogado. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 

são Paulo, 23 de abril de 1980 

ADRIANO .MARREY 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇ 
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SAO PAULO. 1.0 DE MAIO DE 198D 
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., SEÇAO XXIII 

EXPEDIENTE 

PRO'IIM'EN'l'O !!!. ~ . \I; 
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