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Por determinação do Meritíssimo Juiz Assessor da
Corregedoria, transmito a Vossa Senhoria as inclusas cópias reprográficas,
extraídas dos autos em epígrafe, que dizem respeito à sugestão formulada pelo
Colégio Notarial do Brasil, para análise e manifestação.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Senhoria protestos de estima e consideração.
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CNB-SP,

por seu

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo,

presidente infra-assinado, vem

perante Vossa

Excelência sugerir e solicitar a abertura de um expediente para
estudar a viabilidade da implantação de um procedimento junto aos
Registros de Imóveis com o propósito de garantir segurança nas
transmissões imobiliárias, nos seguintes termos:
Propõe-se que, quando for solicitada certidão de
matricula pelo Tabelieo de Notas ou seus prepostos, haja um bloqueio
automático de toda e qualquer prática de atos de registro ou
averbação relativo àquele respectivo imóvel, respeitado o prazo de 30
dias da certidão.

o

intuito é zelar pela efetividade real do princípio

da prioridade registral. Ou seja, assegurar que aquele imóvel objeto
do negócio jurídico que está sendo realizado perante um Tabelião de
Notas fique vinculado tão somente àquela negociação imObiliária,~
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Colégio Notarial
do Brasil
Seção São Paulo

desde que no prazo de 30 dias, o que vem de acordo com o que já é
objetivado, de certa forma, pela central de indisponibilidade.
Isto posto, solicitamos a abertura de expediente próprio perante essa
Egrégia Corregedoria a fim de debater a proposta com todos da
categoria que estarão envolvido n
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s no procedimento.
Aproveitamos a oportunidade para

reiterar as

expressões da mais alta estima e respeitosa consideração.
São Paulo, 17 de janeiro de 2013.
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