
 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

  

ACORDÃO  

Negaram provimento "Vistos relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 71.658, 
da comarca de Piracicaba, em que são, agravante Mozart Aguiar e agravado o Oficial do Registro de 
Imóveis da 1.ª Circunscrição:  

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, sem discrepância de votos, negar provimento ao 
recurso para confirmar a decisão agravada, pagas as custas pelo agravante. O agravante que é 
Tabelião , "apresentou" ao agravado o traslado de uma escritura que lavrara, tendo por objeto a 
retificação de uma outra de compra e venda, para ser averbada a margem da transcrição. O Oficial 
do Registro recusou-se a fazer a averbação, por entender que a retificação só poderia ser feita pelo 
outorgante da compra e venda e não pela sua sucessora. A duvida foi regularmente processada e 
julgada procedente por outro fundamento pois ao M. Juiz pareceu que a pretendida retificação 
envolvia a substituição completa do imóvel objeto da venda feita, por um outro. Dessa decisão 
agravou Mozart Aguiar, na qualidade de "apresentante" do título e o M. Juiz negou-lhe qualidade e 
interesse para recorrer, mandando intimar pessoalmente o verdadeiro suscitado. Dessa ultima 
decisão, o presente agravo de instrumento. A decisão que denegou o agravo de petição é de ser 
mantida pelos seus próprios fundamentos e pelos que foram aduzidos no despacho de sustentação. 
O Tabelião que lavra uma escritura, com a pratica do ato e entrega do traslado exaure suas 
atribuições funcionais e assim se aceita a incumbência da pratica de outros, o faz como simples 
intermediário, gestor encarregado ou mandatário, mas nunca como interessado. Na, espécie, teria 
havido um mandato verbal com poderes restritos, que não lhe atribuíam qualidade para 
representar o verdadeiro interessado no processo de duvida. Alega entretanto o agravante, que não 
agiu como mandatário e sim por direito próprio, como "apresentante" do titulo e com legitimo 
interesse moral" pela validade do ato que praticou como tabelião, invocando os textos dos arts. 217 
do Decreto n. 4.857 e 2.º do Código de Processo Civil, invocando ainda a qualidade de terceiro 
prejudicado, com fundamento no art. 815 do citado estatuto processual. Falece razão ao agravante. 
O "apresentante" a que se refere o Decreto 4.857, no art. 217, não. pode ser outro que o 
"interessado" a que alude o mesmo decreto no art. 233, qualidade que o agravante positivamente 
não tem. Não foi sem razão que o despacho de sustentação, invocou o sempre atual ensinamento 
de Celso - Scire leges non hoc st, verba earum tenere, sed vin ac potestatern... Quanto ao legitimo 
interesse moral que justifica a ação, sempre se entendeu deva ele ser atual e direto, tocando 
diretamente ao autor, como resulta do texto do Código Civil, art. 76 § único, circunstancia que não 
ocorre no caso. Com relação a qualidade de terceiro prejudicado, em que o agravante se prende 
como ultima ratio para justificar o recurso denegado, é pacifico que sendo o direito de recorrer uma 
modalidade do direito de ação quem não tem um não dispõe do outro. O recurso do terceiro 
prejudicado, só pode visar a defesa do, seu direito, para reparação do seu prejuízo decorrente da 
sentença. Na espécie a sentença não ofendeu qualquer direito, do agravante e não lhe acarretou 
prejuízo algum e nessas condições nada justifica sua intervenção e seu pretendido recurso. Bem 
andou o magistrado denegando o agravo de petição interposto por quem não tinha direito de 
intervir e fica mantida sua decisão.  



São Paulo, 29 de abril de 1955.  

(as) J. Marcelino Gonzaga, - Presidente, Theodomiro, Dias, Vice-Presidente, em exercício, Pedro 
Chaves, Corregedor Geral da Justiça e relator. Adv. Benedicto Glycerio Teixeira.  
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