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PORTARIA n 9 12/86 

O,Dr. Ricardo Henry Marques Dip, Juiz de Direito 

em exercício na Primeira Vara de Registros Públicos e na Corregedo 

ria Permanente dos Cartórios locais de Registro de Imóveis, no uso 

de suas atribuições legais, etc. 

,. 

CONSIDERANDO que, em cumprimento de determinação 

desta Corregedoria Permanente, o Sr. Oficial interino do 59 Cartó 

rio de Registro de Imóveis da Capital. Adernar Fioraneli, efetuou a 

purado levantamento de irregularidades na Serventia; 

CONSIDERANDO que, em relação ao Livro n 9 3 -- Re 

gistro Auxiliar, do referido Cartório, se aferiram falhas nos re 

gistros de n6meros 38, 425, 430, 436, 489, 530, 1.701, 1.727,1.802.. 

2.115 e 3.353; 
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CONSIDERANDO que a regularização das eivas apur~ 

das. com a precisão e a segurança necessirias a vem de par com a im 

perativa exigência de aferição de eventual responsabilidade no am 

bito disciplinar, 

;

'RESOLVE instaurar, com simultaneidade de 

samente, sindicância e procedimento administrativo comum, 

nando. desde logo. ao Sr. Oficial interino: 

proces 

determi 

1) que emende. por meio de averbação, os numeros 

de registro referidos nos atos praticados. e que, sem prejl,izo da 

averbação, consigne anotação corretiva no alto das fichas. quando, 

tal em algumas das faltas apontadas. a erronia for de numeração da 

própria'ficha; 
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2) que corrija, por averbação, a. intitulação "ma 

tricula", erroneamente consignada nos registros 425, 1.701, 1.727 e 

1.802; 

3) que, não encontrando dGvida quanto i autentici 

dade dos registros, compulsados os arquivos de extratos e microfil 

mes, bem como o Livro Protocolo, efetue averbações para colmatar o 

autógrafo do Oficial ou. de seu substituto nos registros n 9 s 2.115 e 

3.353 e para preencher a data da AV.l do registro n 9 436.,... 
~umpridas essas determinações, o Sr. Oficial inte 

rino remeterá a esta Corregedoria Permanente certidões dos registos 

para exame no âmbito disciplinar. 

Registre-se. Intimem-se. 

Autue-se. 

fI"A' . Comunique-se i Egrégia Corregedoria Geral da Jus 

tiça. 

São Paulo, 25 de f eVereiro de 1986. 
R" a "~~'"' t. t,. " Hehry íf:f",-1ii.~,·.
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