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P R O V I ME N T O N2.13/98 

Altera a redação do item 20 do Capitulo XX das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça. * 

DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTQ NIGRO CONCEIÇAO, CORRE
GEDOR GERAL DA JUST1ÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de suas atri

buiçõesd,'~fÓERANOO o exPosto, "requerid~ e decidido nos ~utos do Proces
so CG ri' 2.521,/97. 

RESOLVE, 
" Artigo 1'\ - Fica alterada a redação "do item 20 do Capítulo XX das. 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos:" 
-20. São elementos necessários na escrituração do Protocofo: " 
a) número de ordem, que seguirá indefinidamente; 
b) data da apresentação, apenas no primeiro lançamento; 
c) nome do apresentante; 
d} natureza formal do titulo; 
e) atos formalizados, resumidamente lançados, com menção de sua data; 
f) devolução com exigência e sua data; " 
g) data de reingresso do tftulo, se na vigência da prenotação. 
Artigo 22. - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
São Paulo, 31 de março de 1998 
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Exmo. Sr. Corregedor Gerei de Justiça: , 
, 1. A Associeção dos Registradores de Imóveis de São P8\lIo (ARISPI,

tendI? em conte a edição do PrpimeQ10 CG O.3~ e ressaltando a impo
rtAnc.e das alterações IntroduzI as na normatizaç o administrativa vigente, 
requereu seja analisada e modificada a nova redação conferida aos itens 8 e 20 
do Capitulo XX das Normas de Serviço da Corregadoria Geral da Jusftça, 6iffi 
como esclarecida a forma de contegem do prazo de trinta dias, previsto no 
artigo 205 da lei 8.015173. 

. 2.. DIante da apresentaçlo de tais pedidos, o prszo de vaclncia do dito 
Provimento CG n.32/97 foi prorrogado por mais trinta dias, editado o 
Provimento CG n.09/98 (fls.1421.
Reletados, 

OPINAMOs. 

3 Cada um dos pedidos em apraço meraca um exame separado.
4. No que diz respeito eo Item 20, foram estabelecidos como requisitos

do Livro 1 (Protocolol a date de entrega ao interessado e o valor do depósito
prévio (allneas -g- e -h-,. 

6. A requerente afirma, em contraste, que tal disposiçíio confronta com 
o previsto no artigo 175 da Lei 8.01&/13, que estabelece os requisitos formais 
do Livro 1 (Protocolol e que há Instrumentos suficientes para que se efetive um 
controle adequado sobre as quantias recebidas a titulo de depósito prévio,
sendo posslvel manter anotações relativas li devoluçlo do titulo na coluna 
destinada ao lançamento resumido dos atos praticados.

6. Apesar de nlo se vislumbrar confronto entre o texto da norma 
apontada e o Direito Positivo, as ponderafÕes apresentadas, de fato, estio 
respaldadas nas dificuldades causadas pela Inclusão de novas colunas no Uvro 
1 e pela possibilidade de controle das ocorrências realçadas por outros meios, 
ou seja, pela manutenção de anotações relativas li devolução dos tltulos na 
forma preconizada e pela conferência eventual dos contra-recibos emitidos em 
consonlncla com o disposto no Provimento CG 13/97.

7 • A mudança nãº, implicará em qualquer alteração de substãncia e 
consulta o bom senso. . 

8. No mais, alo desnecessárias modificações normativas, bastando es
clarecimentos ecerca do teor das normas aditadas. 

9. Quanto ao item 8, a redação adotada oferece clareza e, simplesmente, 
é preciso frisar que o vocábulo -Interessado- deve ser interpretado de maneira 
extensive, abarcandp o a8(esentante, que pode ser, inclUSive, o próprio tabe
lilo ou, até mesmo, um o ro terceiro nlo mencionado no titulo racapclonado.

10. Por último, aponta-se a persistência de questionamento com 
respeito li forma de contagem do prazo previsto no artigo 205 da Lei 6.01 &/13, 
~trinta di8l dadO que o parecer de fll.97/121 aponte a inaplicabilidade do 

irjô previílo nos artigos'126 do Código Civil brasileiro e 184 do Código de 
Processo Civil vigente.

11. A afirmaçlo feita constitui uma decorrência lógica da natureza do 
prazo de prenotação e dos efeitol provocados pela ultrapassagem do lapso
legal. Urna análise mais detida do disposto no artigo 205 da Lei 8.015173, onde 
está previsto o trintldlo, conduz à convicção de que o prazo é decadencial e 
que, quando decorrida sua totalidade, persiste o perecimento de todos os 
direitos subjatlvos decorrentes da prenotaçáQ. Q[I.•uiIl sendo. 8 ~ID 

,nio .ri desl)(aur o di. do lançamento operlldl:tno :vro.1;~~ deve ser 
computado e, automaticamente,' complatando-se os trintadias, cessaram os 
efeitos da prenotaçAo. ' . .. 

12. Alslm, o parecer, que respeitosamente submetemos ao elevedo 
critério de Vossa Excelência, é no sentido de qu!..!eiamQdifie~O Item '2dt 
Capitulo XX das Nonna. de Serviço desta CorregedOríaGirr,cõ arme mIO 
anexa, mantendo-se, no mais, o texto introduzido pelo Provimento CG n.3'2/97• 

.Sub censura. 
SIo Paulo, 30 de março de 1998. 
Antonio Carlos Morais Pucei 
Francisco Antonio Blanco Neto 
Luiz Paulo Allende Ribeiro 
Marcelo Fortes Barbosa Filho 
Marcelo Martins Serthe 
Juizes Auxiliares da Corregedoria 

DECISAo: 

Aprovo o parecer dos MM. Juizes Auxiliares, com efeito normativo. 
Outro.lm, pera as alterações propostas, edite-se ProvimeJlto. Publique-se,
Inclusive o pa r. Slo Paulo, 31 de março de 1998 (a) SERGIO AUGUSTO 
NIGRO CONCEI O - Co or Geral da Justi 

, R O V I M E N T O •.13/98 

Mere a radaçio do Item 20 do Capitulo XX das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça.

DESEMBARGADOR S~RGIO AUGUSTQ NIGRO CONCEIÇÃO, CORRE
GEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, no uso de lUas atri
bulç6ellegais, 

. CONSIDERANDO o exposto, requerido e decidido nos autos do Proces-
IOCGr!~~. 

RESOLVE. 
. Artigo 1·•• Fica alterada a redaflo do Item 20 do Capitulo XX da. 
NotmIS de Serviço da Corregedoria Gere da Justiça, nos seguintes termos: 

-20. São elementos nacawrios na escrlturaçlo do Protocolo: . 

a' número de ordem, que seguirá indefinidamente; 

bl deta da apresentação, apenas no primeiro lançamento; 

cl nome do apresentante;

di natureza formal do tftulo; . 

el atos formalizados, resumidamente lançados, com menção de sua dsta; 

f) devoluçio com exigência e lua data; 
=de reingresso do titulo, se na vigência da prenotação.


21. - Este Provimento entrará em vigor ns deta de sua publicação.
SIo Paulo, 31 de março de 1998 
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