
CONS. SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo n. 60478 (G-3557) - Santos - Agravo de Petição interposto pelo Oficial do Registro 
Geral e de Hipotecas da 2.ª Circunscrição de Santos. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de petição interposto pelo Oficial 
do Registro Geral e de Hipotecas da 2.ª circunscrição de Santos da decisão do Dr. Juiz de 
Direito em exercício na 1.ª Vara Civel, que julgou improcedente a dúvida suscitada. 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura dar provimento ao recurso para julgar procedente 
a dúvida levantada pelo Sr. Oficial do Registro de Imóveis da 2.ª circunscrição de Santos. As 
alegações do recorrente merecem acolhida, pois demonstram que não podia ser atendida a 
pretensão dos interessados. A firma Richter, por escritura pública e com anuência dos 
promitentes vendedores, fez averbar a construção e as especificações do "Edifício Iporanga", à 
margem das transcrições aquisitivas do terreno. Por força do art. 43-II do Código Civil, houve 
acessão física, incorporando-se o edifício ao solo, passando a constituir coisa indivisível, do 
domínio de todos os proprietários do prédio, na forma do art. 2.º do doc. 5.481 de 25-VI-1928. 
Portanto, torna-se impossível cindir qualquer transação, para os fins de haver cessão de 
direitos sobre o terreno e promessa de venda sobre a construção. A admitir-se tal cisão, 
haverá, averbação da cessão de direitos sobre o terreno em um Livro e inscrição de Promessa 
de venda em outro Livro, como bem demonstrou o Sr. Oficial do Registro de imóveis, citando 
os dispositivos da Lei de Registros públicos aplicáveis. Os arts. 178 n. XIV e 253 do dec. 4.857 
de 1929 exigem para inscrição número da transcrição anterior e dizer que se pretende apenas 
a averbação, não havendo interesse na inscrição, é dar valor a escritura para uma finalidade e 
não lhe dar valor para outra. A fim de ser regularizada a situação, tornando possível a 
Pretendida averbação, precisa ser outorgada a escritura na forma sugerida pelo Sr. Oficial do 
Registro de Imóveis onou como melhor convier aos interessados. Custas legais. P. e I. 

São Paulo, 26 de Dezembro de 1952. 

J. C. de Azevedo Marques, Vice-presidente. 

Márcio Munhos, Corregedor relator. 

D. J. 13-12-1952. 


