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Nº 3000040-28.2013.8.26.0566 - Apelação - São Carlos - Apelante: Instituto de Idiomas São Carlos S/c Ltda - Apelado: 
Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Carlos - O Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça, em 19/01/2015, exarou o seguinte despacho: “Ao Colendo Conselho 
Superior da Magistratura compete o julgamento das dúvidas suscitadas pelos Oficiais de Registros Públicos, na forma do artigo 
64, VI, do Decreto-lei Complementar Estadual nº 3/69, e do artigo 16, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. O procedimento de dúvida, previsto nos artigos 198 e seguintes da Lei nº 6.015/73, é pertinente somente quando 
o ato colimado é suscetível de registro em sentido estrito. No caso em exame, busca-se a averbação prevista no art. 167, II, 16, 
da Lei nº 6.015/73. Logo, o exame da questão é estranho à competência recursal do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
(cf. Apelações Cíveis 8.720-0, 7.208-0, 6.947-0, 6.757-0, 6.826-0, 6.886-0, 19.465-0/5, 19.900-0/1, 24.858-0/0, 26.853/0-
2, 27.773-0/4 e 39.587-0/8). De todo modo admite-se o conhecimento da apelação como recurso administrativo, previsto no 
artigo 246 do Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-lei Complementar Estadual nº 3/69), a ser examinado pela 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.Portanto, incompetente este Colendo Conselho Superior da Magistratura, conheço da 
apelação como recurso administrativo, à luz do princípio da fungibilidade recursal, e determino a remessa dos autos à Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, órgão competente para apreciá-lo. Providencie-se o necessário ao cumprimento desta decisão. 
Publique-se.” - Magistrado(a) Elliot Akel - Advs: Glaudecir Jose Passador (OAB: 66186/SP) - Eunice de Fatima Souza Nunes 
(OAB: 113710/SP) - Cassio de Mattos Dziabas Júnior (OAB: 262020/SP)

DICOGE

Comunicado CG nº 1492/2014

A Corregedoria Geral da Justiça comunica a todos os Juízes com competência cível e da fazenda pública que a Escola 
Paulista da Magistratura realizará o Curso “Teoria Geral da Improbidade Administrativa”. As inscrições poderão ser feitas no 
período de 03 de dezembro 2014 a 04 de março de 2015, tanto na sede da Escola, como também pela via eletrônica através do 
seguinte endereço: www.epm.tjsp.jus.br. 

COMUNICADO CG Nº 1494/2014

A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos MM. Juízes Corregedores Permanentes do Estado e aos Srs. Escrivães I 
e II que as atas de correição periódica das unidades judiciais e extrajudiciais do Estado relativas ao exercício de 2014 deverão 
ser enviadas, nos moldes dos Comunicados 1583/13 e 1489/14, concomitante com os dados solicitados no Comunicado nº 
435/90,  referentes à unidade  judicial,  no  período de 12/01/2015 a  12/03/2015, através do endereço http://intranet.tjsp.jus.
br/atacorreicao/, posto que o recebimento das mesmas se dará, apenas e tão somente, pelo Sistema de Envio de Atas.

Comunica, ainda, que o sistema acima estará disponibilizado a partir do dia 12/01/2015, cuja senha de acesso deverá ser 
solicitada por aqueles que ainda não a possuírem, bem como as dúvidas dirimidas através do e-mail: atacorreicao@tjsp.jus.
br. 

DICOGE 2

PROCESSO Nº 2014/157201 (Processo nº 09/13) – COTIA – MARIA VALÉRIA ALVES DA SILVA, Agente Administrativo 
Judiciário, lotada no 3º Ofício Cível da Comarca de Cotia. Decisão de 08/01/2015 – Aprovo o parecer da MM. Juiz Assessor 
e, por seus fundamentos, que adoto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto por Maria Valéria Alves da Silva, 
Agente Administrativa, matrícula nº 88.333-E, para modificar a sanção de suspensão por 30 (trinta) dias para suspensão por 
15 (quinze) dias, convertida em multa, com fulcro no art. 251, inciso II, c/c art. 254, §2º, da Lei Estadual n.º 10.261/1968, pelo 
descumprimento dos deveres elencados no art. 241, incisos II, III, VI e XII, do referido diploma legal. (a) HAMILTON ELLIOT 
AKEL, Corregedor Geral da Justiça. Advogados: OZIAR DE SOUZA, OAB/ SP 137.432; LILIANA DA PENHA BALO SOUZA, 
OAB/SP 118.046.

PROCESSO Nº 2014/142041 (Processo nº 01/12) – CAPITAL – DIANA RODRIGUES DE SOUSA, Escrevente Técnico 
Judiciário lotada no Juizado Especial Cível do Foro Regional VII. Decisão de 14/01/2015 – Aprovo o parecer da MM. Juíza 
Assessora e, por seus fundamentos, que adoto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e MANTENHO a proposta de 
aplicação da pena disciplinar de demissão a bem do serviço público a DIANA RODRIGUES DE SOUSA (matrícula 355.874-A), 
Escrevente Técnico Judiciário do Juizado Especial Cível de Itaquera e Guaianazes da Comarca da Capital, com fundamento 
no artigo 251, V, da Lei Estadual n. 10.261/68, pela prática das faltas descritas nos artigos 243, XI e 257, II, da mesma Lei. 
Encaminhem-se os autos à E. Presidência do Tribunal de Justiça. Intimem-se. (a) HAMILTON ELLIOT AKEL, Corregedor Geral 
da Justiça. Advogados: EDISON GONÇALVES TORRES, OAB/SP 242.569.

DICOGE 5.1

PROCESSO Nº 2013/192760 - SÃO PAULO - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO CG Nº 04/2015
O Desembargador Hamilton Elliot Akel, Corregedor Geral da Justiça, no exercício de suas atribuições legais, e 
Considerando a necessidade da permanente atualização das Normas de Serviço;
Considerando a interpretação de que, no caso dos registros facultativos do art. 127, VII, da Lei dos Registros, é 

desnecessária a observação ao princípio da especialidade; 
Considerando o teor do parecer emitido em sede de pedido de reconsideração nos autos do Processo CG nº 

2013/00192760;
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RESOLVE:
Artigo 1º: Alterar a redação dos itens 2.2, 2.2.1, 3 e 42.1, e ainda incluir o item 2.2.2, todos da Seção I, Capítulo XIX, Tomo 

II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, nos seguintes termos:
“2.2. Compete privativamente aos oficiais de registro de títulos e documentos do domicílio das partes mencionadas no título 

(pessoa física ou jurídica), o registro obrigatório para eficácia contra terceiros de documentos originais cujo suporte seja papel, 
microfilme e mídias óticas, analógicas, eletrônicas ou digitais, bem como de documentos elaborados sob qualquer outra forma 
tecnológica”.

“2.2.1. É vedado o chamado registro ou autenticação de mídia (CD, DVD, BluRay, etc.) por ausência de previsão legal”.
“2.2.2. É vedado o registro conjunto de títulos e documentos (art. 150 e 153 da Lei nº 6.015/73)”.
“3. No caso de registro facultativo para mera guarda e conservação de originais (art. 142 da Lei nº 6.015/73) em suporte 

papel ou eletrônico, realizado no interesse do apresentante, sem qualquer eficácia contra terceiros, o Oficial de escolha livre do 
requerente fará constar no texto do registro de cada página do documento de forma clara e visível:

o fato de se tratar de original ou cópia, que será admitida apenas se esta tiver sido anexada ao documento original 
apresentado;

a seguinte declaração: ‘Registro efetuado, nos termos do art. 127, VII, da Lei dos Registros Públicos, apenas para fins de 
conservação; prova apenas a existência, a data e o conteúdo do documento, não gerando publicidade e efeitos em relação a 
terceiros’ “.

“42.1. As comunicações extrajudiciais poderão ser efetivadas pessoalmente, via postal ou por edital, afixado em local próprio 
da serventia e publicado pela imprensa local, pelo Oficial de Registro da escolha do requerente (STJ – Recurso Especial nº 
1.237.699 – SC – recurso repetitivo)”.

Artigo 2º: Este Provimento entrará em vigor em 30 dias de sua 1ª publicação.
São Paulo, 21 de janeiro de 2015.
(a) HAMILTON ELLIOT AKEL
Corregedor Geral da Justiça

SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA

COMUNICADO SPI Nº 06/2015
PROTOCOLO 2014/167585

A Secretaria da Primeira Instância, por determinação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, 
considerando o disposto no artigo 3º,  §12 do Decreto Lei nº 911/1969, na redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro 
de 2014, segundo o qual a parte interessada poderá requerer a busca e apreensão de veículo diretamente ao juízo da comarca 
onde o bem foi localizado, sempre que estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, COMUNICA aos MM. Juízes 
de Direito, aos dirigentes das Unidades Judiciais e Ofícios de Distribuição da Capital e do Interior, aos Defensores Públicos, 
aos Advogados e ao público em geral que o requerimento de que  trata o referido dispositivo legal deve ser distribuído na 
classe “261 – Carta Precatória Cível”, com tramitação no formato físico (artigo 1213 das NSCGJ) e mediante recolhimento da 
taxa judiciária ( artigo 122, §1º das NSCGJ). Após a digitalização inicial, fica ressalvada a tramitação eletrônica do pedido nos 
foros puramente digitais (São Luis do Paraitinga, Santana do Parnaíba, Artur Nogueira, Itupeva, Buri, Flórida Paulista, Louveira, 
Nazaré Paulista, Pirangi e Salto de Pirapora), a exemplo do que já ocorre com as precatórias.

COMUNICA, ainda, que o Distribuidor deverá anotar no campo “observação” a seguinte informação: “Requerimento 
apresentado na forma do artigo 3º, § 12 do Decreto Lei Nº 911/1969”.

COMUNICA, também, que não havendo mais providências a serem adotadas, o requerimento distribuído nesta forma deverá 
ser remetido ao juízo no qual tramita a ação originária para juntada aos autos.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail: spi.apoio@tjsp.jus.br 
(21, 23 e 27/01/2015)

COMUNICADO SPI Nº 07/2015
(Processo CPA Nº 2013/150304)

A Secretaria da Primeira Instância, por ordem da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Juízes de 
Direito, aos Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais do Estado de São Paulo que utilizam o sistema informatizado SAJ/
PG5 (unidades híbridas/digitais), que na hipótese de designação e autorização do magistrado para realização de LEILÃO 
ELETRÔNICO (disciplinado pelos artigos 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça), deverá ser 
gerada senha de acesso aos autos digitais ao Gestor do Leilão Eletrônico, observados os seguintes passos:

1 – Acessar o menu “Andamento” / “Senha do Processo”;
2 – Inserir o “Número do Processo” e acionar o botão “INS”;
3 – No campo “Tipo”, selecionar a opção “Outros”;
4 – No campo “Nome”, anotar o nome do Gestor do Leilão Eletrônico;
5 – No campo “Válida até”, indicar o prazo final para a validade da senha;
6 – Clicar em “Gerar Senha” e acionar o botão “Salvar”.


