
Proc. n. 58.886 (G-3253) - Campinas. 

Agravo de petição interposto por Antonio Simões de Oliveira da decisão do Dr. juiz de direito 
da 1.a Vara Cível de Campinas. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição n. 58.886, da comarca de 
Campinas, interposto por Antonio Simões de Oliveira, da decisão do Dr. Juiz de Direito ,da 1.ª 
Vara Cível, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo oficial do Registro de Imóveis da 3.ª 
Circunscrição daquela comarca, a propósito da escritura de retificação e ratificação de partilha 
amigável dos bens do espolio de d. Francelina Maria de Oliveira, 

ACORDA o Conselho Superior da Magistratura em dar provimento ao recurso, e reformar, 
como reformam, a decisão recorrida, determinando que se proceda à averbação requerida 

Assim decidem porque improcedente a dúvida suscitada a respeito da escritura de retificação. 
O casal João Simões de Oliveira possuía uma casa à rua Saldanha Marinho n. 66 e 70 e um 
terreno anexo a este imóvel. Ao vender esse terreno reservou uma pequena faixa de 9 metros 
e 50 centímetros quadrados que ficou incorporada ao terreno da mencionada casa. Com o 
falecimento de d. Francelina Maria de Oliveira, mulher de João Simões de Oliveira, e maiores 
os herdeiros, procedeu-se à partilha por escritura pública. Nessa partilha deixou-se de incluir 
no terreno da casa da Rua Saldanha Marinho a faixa de terreno que lhe fora incorporada; 
verificada, porem, a omissão lavrou-se uma escritura de retificação e ratificação com a 
descrição completa do terreno. O serventuário do Registro de Imóveis negou-se a averbar esta 
última escritura, sem no entanto contestar que a faixa está realmente incorporada ao imóvel 
partilhado; suscitou a dúvida somente porque o auto de avaliação não se refere à pequena 
área de terreno, entendendo por isso ser indispensável a reabertura do inventário. 

Não tem razão, de que não se levantou a menor objeção sobre a legitimidade da partilha e 
consequente retificação, ambas realizadas por escritura pública. Si porventura houver 
diferente de avaliação e eventual prejuízo da Fazenda do Estado, tem esta os meios legais de 
fazer valer os seus direitos, sem tornar imprescindível a reinstauração do inventário com 
inúteis gravames dos interessados. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 5 de maio de 1952. 
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