
Provimentos 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

 

Processo n. 72.299 - (G. 4979) - São Paulo - Agravo de Petição - Agvte, Auto Diesel Importadora 
S/A - Agvdo, O Oficial do Registro de Imóveis da 12.ª Circunscrição. 

ACÓRDÃO. 

Deram provimento. 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição n. 72.299, da comarca de São 
Paulo, em que são agravante Auto Diesel Importadora S. A. e agravado o Oficial do Registro de 
Imóveis da 12.ª Circunscrição. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, sem discrepância de votos, dar provimento ao 
agravo, para reformar a decisão recorrida, nos termos e para os efeitos que seguem. Por 
escritura pública de 23 de abril de 1953, João Franco e sua mulher, outorgaram a favor da Auto 
Diesel Importadora S. A., compromisso de compra e venda de um imóvel. A compromissoria 
compradora levou o título ao Cartório da 12.ª Circunscrição Imobiliária para inscrição e teve o 
Oficial "dúvida" em praticar o ato por entender que havia falhas na filiação, reconhecidas pelos 
próprios por meio de ação deusucapião, com o que se dispuseram a sana-las por meio de ação 
de usucapião, como se vê da escritura, exigindo a apresentação da respectiva sentença 
Prenotado o título e suscitada a duvida, foi ela regularmente processada e o M. M. Juiz da Vara 
de Registros Públicos proferiu a decisão de f1s. 26 verso e 27, julgando-a procedente. Agravou 
a apresentante hábil e oportunamente o seu recurso mereceu o provimento dado. Entendeu o 
magistrado que a inscrição do compromisso não podia ser feita sem que previamente fosse 
transcrita a sentença obtida na ação de usucapião promovida pelos promitentes vendedores, 
acrescentando que dada a inércia dos promitentes vendedores e a recusa da compromissaria 
compradora ao pagamento dos tributos para transcrição da aludida sentença, surgia um 
impasse que obstava a prática do ato, para o qual não concorrera o Oficial do Registro. A 
questão não foi bem posta na decisão e assim não foi bem resolvida. A escritura de 
compromisso de compra e venda foi apresentada para "inscrição", no livro 4. Ao levantar a 
dúvida, entendeu o Oficial de exigir a apresentação da sentença proferida na ação de 
usucapião. Com a resposta de f1s. 16, juntou a apresentante a certidão da sentença a f1s. 
20/23. Falando a f1s. 24, o dr. Representante do Ministério Público, opinou pela inscrição do 
compromisso, "urna vez que a dúvida suscita pelo sr. Oficial do Registro da 12.ª Circunscrição, 
se prendia unicamente "apresentação" da certidão da sentença. O oficial, por sua vez, a f1s. 24 
verso e 25, disse que a apresentação da certidão era o bastante para a inscrição do 
compromisso e que considerava suplantada a sua dúvida. Acrescentou o Oficial, que para a 
transcrição da escritura definitiva a que se refere o compromisso, era necessário o pagamento 
do imposto de transmissão. Esse acréscimo de matéria estranha à dúvida, de matéria cujo 
objeto fora de discussão não devia influir na prática do ato solicitado que era pura e 
simplesmente uma "inscrição", nem podia ser objeto da decisão. A dúvida foi suscitada ante 
um pedido de "inscrição" e o Oficial suscitante declarou por escrito que considerava 



suplantada. sua dúvida com a apresentação da certidão da sentença. Nessas condições 
cumpria ao Juiz mandar fazer a inscrição, sem resolver sobre transcrição que não fora 
solicitada, nem impugnada. Pelo exposto, fica provido o agravo e reformada a decisão 
agravada para que seja feita a inscrição da mencionada escritura da compromisso. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 26 de julho de 1955 

(aa) Gomes de Oliveira - Presidente. 

Foi veto vencedor o Exmo. sr. Desembargador J. Marcelino Gonzaga, Vice-Presidente. 

Pedro Chaves - Corregedor Geral da Justiça e Relator". 

Advogado: A. Lopes Casali. 

D. J. 13/8/55. 


