
Provimentos 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo n. 71.412 - (G. 5.003) - São Simão - Agravo de Petição - Agvte., Agro-Industrial Amália 
S. A. 

ACÓRDÃO. 

Negaram provimento. 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição n. 71.412, da Comarca de São 
Simão, em que são, agravante a Agro-Industrial Amália S. A. e agravado o Oficial do Registro de 
Imóveis, 

Acordam em Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao 
recurso e confirmar por seus próprios fundamentos a decisão agravada. Custas pela agravante. 
Trata-se de processo de dúvida que teve o Oficial do Registro de Imóveis relativamente a 
transcrição da escritura de constituição da agravante. Um dos acionistas, para realização de 
parte de suas quotas de subscrição, conferiu três glebas de terras, com as respectivas 
benfeitorias. Entendeu o Oficial que cada uma das glebas deveria ser objeto de uma 
transcrição em separado e que para as transcrições faltava o valor separado de cada uma. 
Entendeu ainda que não podia fazer as transcrições, por não ter sido pago o selo federal 
devido pelo ato. A dúvida foi impugnada e afinal julgada procedente apenas em parte. Agravou 
a interessada, mas seu recurso não mereceu provimento. A dúvida do Oficial, na parte que foi 
julgada procedente, realmente era justificada. Desmembrando de maior área, três glebas 
distintas e separadas e transferindo-as para a sociedade, o acionista transferiu na verdade três 
imóveis, devendo cada um deles constituir o objeto de uma transcrição diferente, sendo o seu 
valor representado pelo valor do terreno e de suas respectivas benfeitorias. Se para que se 
cumpra a exigência legal, ficar a agravante onerada com vultosas despesas decorrentes de 
retificações, a culpa não é do Oficial, que cumpriu o seu dever. Quanto ao "elevado custo das 
transcrições", a agravante pagará apenas o que for legalmente devido e reclamará, querendo, 
contra qualquer exigência descabida que porventura Ihe for feita. 

São Paulo, 9 de agosto de 1955. 

(aa.) Gomes de Oliveira, Presidente - Paulo Colombo, Vice-Presidente - Pedro Chaves, 
Corregedor Geral da Justiça, e Relator." 

Advogado: Carlos de Brito Pereira. 

D. J. de 16/9/55. 


