
de 17 de dezembro de 1946, dispensou a audiência de
instalação, sem prejuízo, contudo, da presença de todos
os funcionários na unidade. FAZ SABER, outrossim, que
durante os trabalhos serão recebidas quaisquer infor-
mações ou queixas, verbais ou por escrito, sobre o servi-
ço praticado na unidade. O presente é expedido na
forma da lei. Dado e passado na Corregedoria Geral da
Justiça, em 16 (dezesseis) de março de 2006 (dois mil e
seis). Eu, (a) Rogério Monastero, Diretor do Departa-
mento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de
São Paulo - DEGE, em exercício, subscrevi.

DEGE 1.3

COMUNICADO CG. Nº 311/2006

PROTOCOLADO CG. 42.339/02 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
à advogada MARITALIA MASIERO GERENT, OAB/SP n°
68.381 - Embu Guaçu, conforme edital publicado aos
16/02/2006.

(17, 20 e 21/03) 

COMUNICADO CG. Nº 312/2006

PROTOCOLADO CG. 26.033/03 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 120 (cento e vinte)
dias, prorrogável, ao advogado PEDRO GERALDO FER-
NANDES DA COSTA, OAB/SP nº 80.811 - Mogi das Cru-
zes, conforme edital publicado aos 16/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 313/2006

PROTOCOLADO CG. 44.065/03 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 12 (doze) meses,
prorrogável, ao advogado CARLOS ALBERTO PIMENTA,
OAB/SP nº 89.569 - Tatuapé, conforme edital publicado
aos 20/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 314/2006

PROTOCOLADO CG. 44.647/03 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 12 (doze) meses,
prorrogável, ao advogado CLÁUDIO TEDESCO DALES-
SANDRO, OAB/SP nº 72.759 - Santana, conforme edital
publicado aos 16/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 315/2006

PROTOCOLADO CG. 19.687/04 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 90 (noventa) dias,
ao advogado RAUL FERNANDES ARANIBAR, OAB/SP nº
148.409 - Santana, conforme edital publicado aos
20/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 316/2006

PROTOCOLADO CG. 49.511/04 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
ao advogado WELLINGTON WAGNER DOS SANTOS
SOUSA, OAB/SP nº 103.625 - Guarulhos, conforme edi-
tal publicado aos 20/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 317/2006

PROTOCOLADO CG. 10.743/05 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao
advogado EURÍPEDES BARSANULFO FERREIRA,
OAB/SP nº 143.926 - Capital, conforme edital publica-
do aos 16/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 318/2006

PROTOCOLADO CG. 13.508/05 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 120 (cento e vinte)
dias, prorrogável, ao advogado CLAUDINEI ANTONIO
FERREIRA, OAB/SP nº 69.910 - Palmital, conforme edi-
tal publicado aos 16/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 319/2006

PROTOCOLADO CG. 23.821/05 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogável, ao advogado ANTONIO CARLOS PEREIRA
DOS SANTOS, OAB/SP nº 49.279 - Capital, conforme
edital publicado aos 16/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 320/2006

PROTOCOLADO CG. 44.031/05 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional pelo prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogável, à advogada NORICA MORAIS GHIROTTO,
OAB/SP nº 91.668 - Campinas, conforme edital publica-
do aos 16/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 321/2006

PROTOCOLADO CG. 35.896/99 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que a pena de suspensão do exercício
profissional imposta ao advogado JOÃO BATISTA
PINHEIRO, OAB/SP nº 30.053-B, veiculada através do
Comunicado CG n.º 1329/1999, publicado no DOJ de

18, 19 e 22/11/1999, foi considerada cumprida aos
22/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 322/2006

PROTOCOLADO CG. 20.881/00 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que foi concedida a suspensão provisó-
ria dos efeitos da penalidade imposta nos autos do PD
nº 1351/96, ao advogado JOÃO ORLANDO TONUSSI,
OAB/SP nº 97.531 - Americana, veiculada através do
Comunicado CG n.º 569/2000, publicado no DOJ de 17,
18 e 19/05/2000.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 323/2006

PROTOCOLADO CG. 40.466/03 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que a pena de suspensão do exercício
profissional imposta ao advogado CIRO BARBOSA
SANTOS, OAB/SP n° 92.579-B - São José dos Campos,
veiculada através do Comunicado CG n.º 1543/2003,
publicado no DOJ de 17, 18 e 19/09/2003, foi conside-
rada cumprida aos 15/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG.Nº 324/2006

PROTOCOLADO CG. 19.817/04 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que a pena de suspensão do exercício
profissional imposta à advogada SIDNÉIA DE FÁTIMA
GAVIOLI RATEIRO, OAB/SP n° 78.889 - Campinas, vei-
culada através do Comunicado CG n.º 321/2004, publi-
cado no DOJ de 25, 26 e 27/05/2004, foi considerada
cumprida aos 01/03/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 325/2006

PROTOCOLADO CG. 28.266/04 - ARARAQUARA -
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE
SÃO PAULO

Comunica que aplicada a pena de suspensão do
exercício profissional imposta à advogada ELISABETH
REGINA TEMPLE BERGONSO, OAB/SP nº 90.008 - São
Carlos, veiculada através do Comunicado CG-180/06,
publicado no DOJ de 15, 16 e 17/02/06, foi considerada
cumprida em 03/03/2006.

(17, 20,e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 326/2006

PROTOCOLADO CG. 33.759/05 - ARARAQUARA -
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE
SÃO PAULO

Comunica que as penas de suspensão do exercício
profissional (PD nº 0035/03 e PD nº 0067/04) impostas
ao advogado GERALDO ANTONIO PIRES, OAB/SP nº
116.698 - São Carlos, veiculada através do Comunica-
do CG n.º 181/2006, publicado no DOJ de 15, 16 e
17/02/2006, foi considerada cumprida aos 03/03/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG. Nº 327/2006

PROTOCOLADO CG. 52.017/05 - CAPITAL - ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE SÃO PAULO

Comunica que a pena de suspensão do exercício
profissional imposta ao advogado JURACI VIANA
MOUTINHO, OAB/SP nº 112.246 - Capital, veiculada
através do Comunicado CG n.º 29/2006, publicado no
DOJ de 09, 10 e 11/01/2006, foi considerada cumprida
aos 20/02/2006.

(17, 20 e 21/03)

COMUNICADO CG.Nº 328/2006

PROTOCOLADO CG. 7.806/06 - ARARAQUARA -
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-SECÇÃO DE
SÃO PAULO

Comunica que a pena de suspensão do exercício
profissional imposta ao advogado MÁRIO ROBERTO DE
AZEVEDO BITTENCOURT, OAB/SP nº 74.905 - São Car-
los, com inscrição suplementar OAB/TO nº 2226-B, vei-
culada através do Comunicado CG n.º 223/2006, publi-
cado no DOJ de 23, 24/02 e 01/03/2006, foi considera-
da cumprida aos 03/03/2006.

(17, 20 e 21/03)

DEGE-2.1

PROCESSO CG Nº 338/1999 - SÃO PAULO - JORDE-
VINO OLIMPIO DE PAULA OAB/SP Nº 72.138 - REQUE-
RIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº CG. 55.752/2005

DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar
da Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto,
indefiro o pedido formulado. Dê-se ciência ao interes-
sado. Após arquive-se. São Paulo, 21 de fevereiro de
2006 - (a) GILBERTO PASSOS DE FREITAS - Corregedor
Geral da Justiça

PROTOCOLADO CG Nº 41.868/2005 - BAURU -
JOÃO BAPTISTA DE MELLO E SOUZA NETO - 2º Oficial
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica 

PARECER Nº 51/2006-E

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO - Transfe-
rência de acervo pelo oficial interino ao oficial delega-
do - Consulta conhecida pela conveniência e oportuni-
dade da matéria apenas para aclarar, genericamente, a
abrangência do acervo público - Questões concretas
alheias à esfera correicional, inclusa aquela referente a
ressarcimento ou indenização, não se deve resolver no
Juízo Corregedor, observando-se, nesta via administra-
tiva, apenas a viabilidade de promoção de perícia de
avaliação dos bens integrantes do acervo, diante do
teor do artigo 58, §1º, da Lei Estadual nº 12.227, de 11
de janeiro de 2006, para fomentar eventual autocom-
posição.

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça:

Trata-se de consulta do 2o Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídi-
ca de Bauru, João Baptista de Mello e Souza Neto, rela-
tiva à questão decorrente de transferência de acervo
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da delegação, que já foi objeto de pareceres anteriores
(fls. 45/47 e 49/51), aprovados por Vossa Excelência em
04 de janeiro de 2006 (fls. 52).

Todavia, diante da recente Lei Estadual nº 12.227,
de 11 de janeiro de 2006, supervenientes aos parece-
res e à apontada decisão de Vossa Excelência, volta o
assunto para exame, diante do prescrito no artigo 58
dessa nova lei.

É o relatório. Opino.

Oportuno, inicialmente, transcrever o teor dos fun-
damentos do último parecer, emitido em 03 de janeiro
de 2006, para, na seqüência, verificar em que medida
sofre os reflexos da nova lei estadual:

Consultas, nesta esfera administrativa, não são
conhecidas, salvo casos excepcionais, pelo exclusivo juízo
de conveniência e oportunidade da autoridade correicio-
nal, pautado pelo interesse público subjacente ao tema
levantado. 

Embora a raiz deste feito esteja plantada em diver-
gência específica entre ex-oficial interino e atual oficial
delegado, justifica-se o conhecimento da consulta, pois a
matéria, em rigor, extrapola a esfera privada na medida
em que é conveniente e oportuno ao interesse público,
para a sã organização dos serviços de notas e de registros
públicos, explicitar que a garantia de integral transferên-
cia do acervo abrange os meios físicos e/ou digitais utili-
zados para a escrituração dos atos e o funcionamento
dinâmico do serviço delegado, sem ingresso nas questões
pertinentes a bens, equipamentos e valores, que são
alheias à atividade correicional.

Assim, embora não se acolha o miolo do que o pro-
movente buscava (definição sobre limites do dever indeni-
zatório, que é questão estranha à esfera administrativo-
correicional, na linha dos precedentes desta Egrégia Cor-
regedoria: Processos CG 1.540/97 e 2273/02), aproveita-
se a oportunidade para aclarar, genericamente, relevante
matéria concernente à abrangência do acervo público
transmissível e garantido ao novo delegado ou novo res-
ponsável designado, em prol do bem necessário à segura
e eficaz continuidade dos serviços notariais e de registros,
sem descer às particularidades próprias de cada serviço. 

É certo, ademais, que são deveres elementares dos
notários e oficiais de registro escriturar os atos notariais e
de registros que são de sua atribuição, bem como manter
em ordem os livros, papéis e documentos da serventia, e,
assim, para isso, necessariamente, utilizam suportes físi-
cos e/ou eletrônicos, que, por afetação pública, terminam
incorporados ao acervo público que se deve transferir ao
novo delegado ou responsável designado.

Por isso, integra o acervo público não só livros e
papéis que serviram de suporte à escrituração, mas tam-
bém o sistema operacional ou programa informatizado,
bem como pastas, invólucros plásticos transparentes,
entre outros meios físicos ou digitais utilizados para a
escrituração dos atos, bem como para a boa ordem, leitu-
ra e manutenção íntegra dos livros, papéis e documentos
da serventia, em vista de seu funcionamento seguro e efi-
ciente. 

Só deste modo, pois, com atenção à estrutura estática
e dinâmica indispensável à boa prestação do serviço dele-
gado - considerando não só o universo estático dos atos
escriturados, dos livros, papéis e documentos da serventia,
mas também o conjunto dos meios necessários à dinâmica
dos serviços -, é que se deve fazer a inteligência da afeta-
ção pública para compreensão do acervo público trans-
missível, em respeito ao binômio continuidade-regularida-
de que norteia o serviço público, entre eles o notarial e de
registros, e que cabe ao Poder Judiciário fiscalizar.

Agora, a Lei Estadual nº 12.227, de 11 de janeiro
de 2006, prescreve em seu artigo 58:

Artigo 58 - O titular da delegação provida indenizará
o titular anterior ou o substituto designado responsável
pelo expediente, pelo justo valor das instalações da ser-
ventia, móveis, utensílios e demais bens necessários ao
seu normal funcionamento; se a vaga resultar de faleci-
mento, o outorgado indenizará os herdeiros. 

§ 1º - À falta de acordo, o Juiz Corregedor Perma-
nente da serventia mandará proceder à avaliação dos
bens por peritos indicados pelas partes e, no caso de
divergência, por perito de sua confiança.

§ 2º - São de responsabilidade do titular da delega-
ção em exercício e do substituto designado responsável
pelo expediente em razão dos emolumentos recebidos
que lhes são devidos pelos atos praticados, no momento
em que se constituem os débitos relativos a salários e
indenizações de funcionários, custas devidas ao Estado,
contribuições devidas à Carteira de Previdência das Ser-
ventias Não-Oficializadas, outros encargos ou contribui-
ções instituídas por lei, bem como as despesas feitas no
interesse da serventia.

A novidade, pois, está no §1º do mencionado arti-
go 58 da Lei Estadual nº 12.227, de 11 de janeiro de
2006, que abriu espaço à promoção de perícia para
avaliação dos bens integrantes do acervo na esfera
administrativa da Corregedoria Permanente. No entan-
to, espaço para avaliação, por perito indicado pelas
partes ou por nomeação do Juiz Corregedor não equi-
vale a poder jurisdicional para resolver o conflito de
interesses delas. Abre-se, pois, o campo para a mencio-
nada perícia no âmbito administrativo apenas para
fomentar a autocomposição (solução amigável da
divergência), não como elemento de convicção (ou
prova) para heterocomposição no Juízo Corregedor.

Em outras palavras, diante da referida novidade
legislativa, o Juízo Corregedor Permanente - que atua
na esfera atípica do Poder Judiciário, despido de fun-
ção jurisdicional -, pode determinar a promoção de
perícia para avaliação dos bens integrantes do acervo,
mas não pode, neste âmbito administrativo, resolver
lide entre atual e anterior delegados (ou responsáveis
por unidade de serviço).

Ressalte-se que isso é assim porque não se deve
confundir a função típica (jurisdicional) com a função
atípica (administrativa) do Poder Judiciário, lembrando-
se que o Juízo Corregedor, Permanente e Geral, atuam
apenas no âmbito atípico (administrativo). Logo, se há
lide entre partes a ser resolvida, a solução por poder de
império (heterocomposição), inclusive para o embaraço

relativo à fixação de indenização ou ressarcimento, não
cabe na limitada esfera do Juízo Corregedor, mas é
indispensável prestação jurisdicional na via processual
adequada, perante o Juízo de Direito competente, ou
outro meio legal adequado a heterocomposição de
lides, tal como a arbitragem.

Assim, a novidade legal não confere - nem poderia
conferir - função jurisdicional ao Juízo Corregedor, mas
apenas viabiliza promoção de avaliação (por perícia)
do acervo, sem atribuição de poder resolutivo da lide.

Por conseqüência, a orientação dos pareceres ante-
riores (fls. 45/47 e 49/51) perdura, inclusive a de que
não se deve resolver no Juízo Corregedor as questões
concretas alheias à esfera correicional, entre elas aque-
la referente a ressarcimento ou indenização, observan-
do-se, todavia, nesta via administrativa, apenas a via-
bilidade de promoção de perícia de avaliação dos bens
integrantes do acervo, diante do teor do artigo 58, §1º,
da Lei Estadual nº 12.227, de 11 de janeiro de 2006,
para eventual autocomposição (solução amigável)
entre as partes (não, obviamente, heterocomposição,
que fica na dependência da prestação jurisdicional ou
arbitragem).

Pelo exposto, o parecer que, respeitosamente, sub-
meto à elevada apreciação de Vossa Excelência é no
sentido de retificar em parte a decisão anterior (fls. 52),
diante da nova lei estadual, fixando-se a seguinte
orientação: a) genericamente, a garantia de integral
transferência do acervo compreende os meios físicos
e/ou digitais utilizados para a escrituração dos atos,
bem como aqueles necessários ao seguro e eficaz fun-
cionamento dinâmico do serviço delegado; b)as ques-
tões (lides) pertinentes à determinação e especificação
dos bens, equipamentos e valores (ressarcimento ou
indenização) correspondentes à transmissão de cada
unidade não comportam solução na esfera da ativida-
de correicional, observando-se, nesta via administrati-
va, apenas a viabilidade de promoção de perícia de
avaliação dos bens integrantes do acervo, diante do
teor do artigo 58, §1º, da Lei Estadual nº 12.227, de 11
de janeiro de 2006, para eventual autocomposição.

Caso aprovado, penso que, diante do interesse
geral sobre o tema, recomenda-se a publicação apenas
deste parecer, com a decisão de Vossa Excelência.

Sub censura.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2006.

(a) VICENTE DE ABREU AMADEI

Juiz Auxiliar da Corregedoria

DECISÃOAprovo o Parecer do MM. Juiz Auxiliar da
Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto, retifi-
co em parte a decisão anterior (fls. 52), diante da nova
Lei Estadual nº 12.227/06, na forma sugerida. Publi-
que-se o presente parecer e respectiva decisão. São
Paulo, 24 de fevereiro de 2006. (a) GILBERTO PASSOS
DE FREITAS - Corregedor Geral da Justiça

PROTOCOLADO CG Nº 55.565/2005 - CUBATÃO -
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA 

C O M U N I C A D O CG Nº 332/2006

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA ALERTA,
para conhecimento geral, a utilização de carimbos fal-
sos em atos supostamente praticados pelo 2º Tabelião
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da referida
Comarca, bem como o de reaproveitamento de selo de
autenticidade nº 0264AA224376, conforme noticiado
pelo Serviço Notarial e Registral Pinheirinho de Curiti-
ba, Estado do Paraná.

PROTOCOLADO CG Nº 4.865/2006 - CAPIVARI -
MAHIL IMÓVEIS LTDA - Advogados: SAID ELIAS JORGE,
OAB/SP Nº 118.096 e NILSON THEODORO, OAB/SP Nº
103.818

DESPACHO: Situações de desqualificação registra-
ria, pelo oficial registrador em que a parte interessada
no registro não se conforme com a nota de exigência,
podem ser objeto de suscitação de dúvida (para o caso
de registro em sentido estrito) ou de requerimento
administrativo de re-exame no Juízo Corregedor (para
o caso de averbação). Todavia, não se preferindo essa
via adequada e particularizada para cada título recusa-
do, formula-se consulta, em caráter genérico. Sabe-se,
a princípio, que conhecer de consultar no âmbito do
Juízo Corregedor depende do juízo de conveniência e
oportunidade. Todavia, sendo atribuição primeira, para
conhecer e decidir esta consulta do Juízo Corregedor
Permanente, remeta-se o expediente para ele, forman-
do-se aqui expediente de acompanhamento. Ciência ao
interessado. São Paulo, 23 de fevereiro de 2006 - (a)
VICENTE DE ABREU AMADEI - Juiz Auxiliar da Correge-
doria.

PROCESSO CG Nº 687/2005 - IGUAPE - ARITANA
RECREIO E TURISMO LTDA. -Advogado: PIETRO ANTO-
NIO DELLA CORTE, OAB/SP Nº 135.410

DESPACHO: 1) Dê-se ciência dos novos documen-
tos (fls. 158 e seg.) à recorrente, como já determinado
às fls. 115. 2) Após, à Douta Procuradoria Geral da Jus-
tiça e cls. São Paulo 20 de fevereiro de 2006 - (a)
VICENTE DE ABREU AMADEI - Juiz Auxiliar da Correge-
doria.

PROCESSO CG Nº 745/2005 - ATIBAIA - LOURIVAL
MARTINS GUIMARÃES e sua mulher CÉLIA CAMARGO
GUIMARÃES - Advogado: NELSON HOSSNE, OAB/SP Nº
36.964

DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar
da Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos propos-
tos. Publique-se. São Paulo, 15 de fevereiro de 2006 -
(a) GILBERTO PASSOS DE FREITAS - Corregedor Geral
da Justiça

PROCESSO CG Nº 825/2005 - IGUAPE - FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - Procurador do Estado:
ALEXANDRE MOURA DE SOUZA, OAB/SP Nº 130.513.
Parte: AGROESTE LTDA - Advogado: LUIZ ROBERTO DE
OLIVEIRA FORTES, OAB/SP Nº 53.520

DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar
da Corregedoria e por seus fundamentos, que adoto,
nego provimento ao recurso. Publique-se. São Paulo, 27
de janeiro de 2006 - (a) GILBERTO PASSOS DE FREITAS
- Corregedor Geral da Justiça


