
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACORDÃO 

 

Negaram provimento. 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição n. 70.443, da comarca de São 
Paulo, em que são, agravantes o Banco Evolucionista S. A. e Alexandre Perrota e agravado o 
Oficial do Registro de Imóveis da 9.ª Circunscrição. 

ACORDAM, em Conselho Superior da Magistratura, por unanimidade de votos, negar 
provimento aos recursos e confirmar a decisão agravada que bem resolveu a espécie. Custas 
pelos agravantes. 

O Banco Evolucionista S. A., em liquidação, por escritura pública de 20 de março de 1954, 
vendeu a Alexandre Perrota, um imóvel com oitenta mil metros quadrados de superfície, que 
teria desmembrado de maior área de sua propriedade, conforme transcrição n. 9.095, da 1.ª 
Circunscrição. Alexandre Perrota levou o título à transcrição na atual Circunscrição Imobiliária, 
9ª, onde, feita a prenotação, foi pelo Oficial suscitada a "duvida" de fis. 2. O apresentante 
impugnou a duvida que foi regularmente processada, julgando-a afinal procedente o M. M. 
Juiz da Vara dos Registros Públicos pela sentença de fis. 163 a 168 - Dessa decisão agravaram o 
Banco Evolucionista como terceiro interessado e o adquirente apresentante, respectivamente 
a fis. 178 e 236. Sustenta o Oficial suscitante, que o Banco Evolucionista não pode alienar e 
transmitir "coisa certa e determinada" com filiação na transcrição n. 9.095 da 1.ª 
Circunscrição, uma vez que essa transcrição tem por objeto terras não individuadas e até hoje 
não apuradas. A "duvida" é realmente procedente, como foi julgada. A transcrição não é 
simples arquivamento de papeis. Cumpre ao Oficial dos Registros Imobiliários, verificar a 
legalidade e a. validade do título, nos termos do artigo 215 do Decreto n. 4.857 de 9 de 
novembro de 1939. Na espécie, verificando o Oficial que a transcrição anterior a de n. 9.095, 
da 1.ª Circunscrição, se referia a "terras devolutas" constantes de um memorial de medição, 
terras cuja área é incerta e já sofreu as consequências de uma rescisão parcial, teve justificada 
dúvida de fazer a transcrição de uma alienação de coisa certa e discriminada, baseada em 
transcrição anterior que embora vigente, não oferece garantia de identidade que influe 
necessariamente na validade do ato, pois não pode alienar coisa certa aquele que se diz 
senhor de coisa incerta com relação a sua quantidade e localização. A referência indispensável 
a transcrição anterior, é uma garantia da transmissão e estabelece o elo da sucessão da 
propriedade, indispensável até para a observância do dispositivo do art. 246 do citado decreto, 
e art. 589 n. 1, do Código Civil. Nessas condições, se a transcrição anterior sofreu modificações 
e sua área é incerta, não deve o Oficial do Registro, fazer novas transcrições nela filiadas de 
alienações com área certa e determinada, gerando a incerteza nos registros. 

Fica assim mantida a sentença agravada. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1955. 



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

Adv. - Jarbas Batista de Oliveira. 

Processo n. 71.653 - (G. 4734) - Piracicaba - Autos de Duvida - Agvte, Mozart Aguiar, 
Serventuário do 2.0 Of. ,de Notas e Anexos - Agvdo., O Oficial do Registro de Imóveis da 1.ª 
Circunscrição. 

D. J. 21-5-55. 


