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Registre-se. Publique-se. Comunique-se à Ordem dos Advoga
dos, Seção de São Paulo, à Associação dos Advogados e ao Instituto 
dos Advogados. Divulgue-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1980. 

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

D.O.J. de 1.°-3-80 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Adriano Marrey, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Os Cartórios de Registro Civil e de Registro de 
Imóveis manterão fichas com padrões de firmas dos serventuários dos 
cartórios, ou substitutos eventuais, e dos JuÍZes de Direito das respec
tivas comarcas, destinadas à confrontação com os títulos e documentos 
públicos que forem apresentados para registro ou averbação. 

Parágrafo único - A confrontação prevista neste artigo é isenta 
de emolumentos e não importa em ato notarial. 

Artigo 2.° - Sempre que ocorra fundada dúvida sobre a auten
ticidade da firma constante de documento público ou particular, o Ofi
cial do registro deverá, sob pena de responsabilidade, exigir o seu 
reconhecimento. 

--::-:lIII!I 

Artigo 3.° - Os serventuários ficam autorizados a reconhecer 
ou determinar o reconhecimento das firmas dos subscritores de títulos 
e de documentos públicos destinados a serem registrados em outras 
comarcas, margeando os emolumentos referentes ao ato. 

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

São Paulo, 5 de março de 1980. 

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

D.O.J. de 11-3-80 

PORTARIA N.o 28/80 

O Desembargador Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a conveniência de ser uniformizada a aver
bação de escrituras de adoção simples à margem dos registros de 
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nascimento de menores, na forma da Lei n.O 6.697, de 10-10-79, 
(Código de Menores) ; 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 82 e parágrafo único 
da referida lei; 

CONSIDERANDO, que na adoção simples (artigo 27 do Código 
de Menores) aplicam-se as disposições dos artigos 368 e seguintes 
do Código Civil; 

CONSIDERANDO, finalmente, que a ADOçÃO SIMPLES é 
reversível consensualmente e nos casos em que é admitida a deserdação 
(artigo 374 do Código Civil); 

RECOMENDA o seguinte: 
1.°) A modificação do prenome, nos casos de menores colo

cados em lar substituto, somente será admitida na ADOçÃO PLENA, 
prevista nos artigos 29 a 37 da mencionada Lei n,o 6.697/79. 

2.°) No decorrer do processo de adoção plena, os adotantes 
indicarão os apelidos de família que o menor passará a usar, podendo 
ser solicitada a modificação do prenome do adotado plenamente. 

3.°) A sentença conferirá ao menor os apelidos de família dos 
adotantes, e o prenome, quando solicitada a modificação, determi
nando a autoridade judiciária a expedição de mandado para cance
lamento do registro original do menor e inscrição do novo. 

4.0) Nos casos de ADoçÃO SIMPLES é admissível somente 
a averbação, à margem do registro de nascimento do menor, dos 
apelidos de família do adotante, que usará o adotado (Código de 
Menores, art. 28). 

5.°) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
São Paulo, 12 de março de 1980. 
(a) Des. Adriano Marrey, Corregedor Geral da Justiça 

D.O.J. de 21-3-80 

Proc. eG. N.o 48.491/77 - Capital - Int.: Secretaria da Receita 
Federal. 

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

"1 . Trata-se de representação do serventuário do Cartório 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Roque - SP., 
solicitando informações sobre se os Cartórios em geral devem ou 
não, em face da Lei Federal n.o 1.718, de 27-11-1979, continuar 
enviando informações ao órgão da Secretaria da Receita Federal a 
respeito de operações imobiliárias (fls. 1923/1929). 
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