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Departamento da Corregedoria Geral da Justiça
Provimentos 20/2001

Provimento nO 20/2007 - 13;07/2007
Dataindusão: 18/07/2007
PROVIMENTO CG. N° 20/2007

o DESEMBARGADOR GILBERTO PASSOS DE FREITAS, CORREGEDOR
GERAL DA JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a recente publicação (DJ de 28.05.2007) do julgado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, que, em sede de Embargos de
Divergência em Recurso Especial (EREsp nO 440.837-RS), fixou o entendirnento pela
admissibilidade da averbação do protesto contra alienação de bens imóveis no registro predial,
corno expressão do poder geral de cautela do juiz e para proteção ao adquirente de boa fé, por via
do principio de publicidade:
CONSIDERANDO, ainda. o reflexo desse relevante julgado de manifesto
potencial expansivo, proveniente de órgão judicial com atribuição de uniformização da jurisprudência
nncionaL que não se deve ignorar na esfera administrativa;
CONSIDERANDO, por fim, que a conclusão desse julgado não está em
íntegral sintonia com item 68.3 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiqa, bem Gomo o decidido no Prec, CG 485/2007;
RESOLVE:

Artigo 1° - O item 68,3 do Capítulo XX do Provimento CG n° 58/89 (Normas
de Serviço da Corregedoria Gerai da Justiça - Serviços Extrajudiciais), passa a vigorar com a
seguinte redação:

"68.3. O protesto contra alienação de bens, o arrendamento e o comodato são atos
insuscetíveis de registro, admitindo-se a averbação do protesto contra alienação de
bens diante de determinação judicial expressa do juiz do processo."
Artigo 2° - Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
São Paulo, 1:3 de julho de 2007.
(a) GILBERTO PASSOS DE FREITAS

Corregedor Geral da Justiça
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