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ANO XXIV 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO 
"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N.O 464, DE 26 DE SETEMBRO DE 1949". 

JULHO A DEZEMBRO DE 1976 

REDAÇÃO: 

N.O 102 

Confonne não se ignora, é de todo pacífica, em nossa Jurispru
dência, a tese que considera, como funcionários públicos, os serven
tuários da Justiça do foro extrajudicial, principalmente em face dos 
deveres e obrigações cujo cumprimento lhes é imposto por lei. 

Na espécie, foram eles, por sinal, fartamente aquinhoados, sendo 
certo que, até hoje, nenhum dos diplomas legais que regulam as suas 
atribuições, deixou de lembrar-lhes as responsabilidades civis e 
criminais que sobrecarregam suas funções. 

A vista, pois, de tal circunstância, parece-nos de inteira justiça 
que, quando tiverem de se aposentar, sejam eles considerados, 
também, funcionários públicos e possam, conseqüentemente, usufruir 
das vantagens a estes concedidas quando já aposentados. 

Todos sabem que a própria Constituição dispõe, no que tange 
ao Funcionalismo, que o servidor público aposentado deve perceber 
vencimentos idênticos aos recebidos pelos seus substitutos em serviço 
ativo. 

Ora, sendo assim, estamos em que tal princípio deve ser tomado 
extensivo, por forma expressa, aos serventuários aludidos, a fim de 
se evitar o uso, para com eles, de dois pesos e duas medidas, com0 
vem acontecendo até agora. 

A formulação das presentes considerações nos foi sugerida tendo 
em vista a existência, tanto na órbita federal como na esfera estadual, 
de projetos tendentes a fixar vencimentos para os serventuário!) 
providos em serventias que se vagarem após a vigência das leis a que 
tais proposições pretendem dar origem. 

Parece-nos de todo oportuno chamar a atenção de nossos ilustres 
legisladores para o problema acima focalizado, especialmente no que 
diz respeito ao seu aspecto constitucional, a fim de que, uma vez 
fixados os vencimentos dos serventuários, nenhuma diferença seja 
estabe1ecida entre o valor dos que eles percebem quando em atividade 
e os que receberem uma vez aposentados. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL 

ACORDÁO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.O 
224.015, da comarca de São Paulo, em que é apelante Antônio 
Cláudio Furcin Bruzian, apelado Henrique Roberto de Cunto. 

Acordam, em Terceira Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada 
Civil, por votação unânime, dar provimento ao recurso para julgar 
procedentes os embargos de terceiro, com inversão dos ônus da 
sucumbência. 

Custas na forma da lei. 

1. Insurgiu-se o embargante, via embargos de terceiro, contra 
penhora havida na execução movida por Henrique Roberto de Cunto 
e A' ice Fernandes de Almeida, pois, através de carta de arrematação, 
devidamente transcrita, houvera o domínio do imóvel penhorado, 
motivo pelo qual tal penhora não poderia subsistir, certo que o imóvel 
assim penhorado estava para ser levado a uma segunda praça. 

Entendeu o digno magistrado que o embargado fez inscrever a 
penhora em 5 de agosto de 1974, sendo que a arrematação do imóvel, 
pelo embargante, só ocorreu alguns meses após isto, razão pela qual 
não se há falar em qualquer ato contritivo do embargado contra o 
embargante, já que não lhe era dado ignorar a existência do ônus 
sobre o imóvel que arrematou e cuja subsistência não ficou 
prejudicada. 

Mas, como ponderou o embargante a penhora, que deu origem à 
arrematação, ocorreu em 1.0 de março de 1974, enquanto que a 
penhora embargada é de 5 de agosto de 1974. Quando da arrema
tação, conforme se verifica dos autos, nenhuma menção se fez de 
eventual onus a gravar o imóvel, certo que a respectiva carta de 
arrematação foi regularmente transcrita no Registro Imobiliário 
competente. 

E nem se argumente que inscrição de penhora outorga direito 
real ao exeqüente. Serpa Lopes deixa claro que nada obsta a trans
ferência a terceiro do imóvel onerado por uma tal inscrição. E a ju
risptudência do Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Estado 
de São Paulo, de muito, se encaminhou no sentido de autorizar o 
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registro dos títulos aqUisitivos da propriedade imobiliária, sejam 
judiciais ou extra-judiciais, pois, a inscrição em foco está limitada à 
função de tornar a penhora conhecida de quem quer que tenha inte
resse sobre o imóvel penhorado e, mesmo assim, "não se pode 
prescindir do exame da titularidade do domínio ou do direito do 
executado, pois, do contrário, seria facultar-se e legitimar-se a ação 
judiciária tendo por objeto o que, por uma presunção legal, não 
pertence ao executado. Basta pensar-se na turbação que em seu direito 
sofre o proprietário aparente ou legítimo, se ficar à mercê de execuções 
por dívidas de que não é responsável, com os bens que já lhe perten
cem sem o amparo natural resultante do seu próprio direito", certo 
que, ainda como adverte Serpa Lopes, "se a alienação feita ao terceiro 
foi fraudulenta, ela prevalece até que, pelos meios processuais nonnais, 
o interessado isto demonstre e torne sem efeito a alienação realizada 
em tais condições. O contrário é que é absurdo, ou seja, efetuar-se 
a penhora, a despeito do imóvel já não mais pertencer ao executado, 
e compelir-se ao adquirente a opor embargos de terceiro, invertendo-se 
a força da presunção que lhe assegura sua situação jurídica de pro
prietário, senão indestrutível, pelo menos intangível, até prova em 
contrário, mediante sentença anulatória da alienação feita e transcrita 
em fraude de credores" ("Tratado dos Registros Públicos", volume 
IV, 4.a edição, 1960, Freitas Bastos, n.o 755, páginas 464/469). 

No caso dos autos, não se há falar que a aquisição do imóvel 
pelo embargante tenha sido feita em fraude a credores. O embargapte 
o adquiriu judicialmente, através de re.gular arrematação. Proprietário, 
agora, é do imóvel, pois, a carta de arrematação respectiva está, 
devidamente, transcrita. 

Assim, induvidosamente, a esta altura dos acontecimentos não 
mais pode prevalecer a penhora, que merece levantada, pois, o imóvel 
já não mais pertence à executada Alice Fernandes de Almeida, não 
podendo, sequer, ser levado à praça. 

2. Daí porque se julgam procedentes os embargos de terceiros, 
invertidos os ônus da sucumbência, devendo o magistrado determinar 
o levantamento da penhora e dando-se baixa à inscrição da mesma 
penhora. 

8-

TOmou parte no julgamento o Sr. Juiz César de Moraes. 

São Paulo, 15 de setembro de 1976. 

Francisco NegrisoUo - Presidente com voto. 
Alvaro Lazzarini - Relator. 
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ASSUNTOS DIVERSOS 

GARANTIAS DA MAGISTRATURA 

Petronilo Santa Cruz 

No momento em que líamos uma notícia a respeito da conclusão 
dos estudos para a emenda constitucional que possibilitará a reforma 
judiciária, vieram-nos à mente, de súbito, as palavras do grande 
mestre italiano Giuseppe Chiovenda, que serviram de epígrafe à ex
posição de motivos do nosso Código de Processo Civil vigente: 
"Convien decidersi a una riforma fondamentalle o rinunciare alIa 
speranza di un serio progresso". Aliás, diga-se de passagem, tal afir
mação deveria advertir e inspirar ao legislador que aspire a qualquer 
reforma de relevo. seja qual for a sua natureza. 

Na verdade, não temos conhecimento razoável dos termos em 
que se pretende propor uma nova estrutura para o nosso Judiciário. 
Mas, silenciosos ou não os trabalhos que precedem a mensagem do 
Executivo, o fato é que de nada adiantaria qualquer esforço objeti
vando dar uma nova dimensão ao nosso aparelhamento jurisdicional 
se, dentre outras medidas, não forem asseguradas aos nossos magis
trados, em toda a sua plenitude as garantias constitucionais, que lhes 
permite exercer a função jurisdicional com absoluta independência. 

Ensina Chiovenda: "Para o fim de manter correto e seguro o 
funcionamento do Poder Judiciário instituiu-se entre o Estado, os 
magistrados e os cidadãos, um sistema de garantias recíprocas". Isso 
importa dizer que se rigorosos deveres são impostos aos juízes, por 
outro lado alguns direitos fundamentais não lhes podem ser negados, 
de tal sorte que um sistema racional e bem posto de direitos e deveres 
coopere para que haja efetivamente uma boa distribuição de justiça 
na comunidade. 

Sejamos breve, citando apenas dois insuspeitos processualistas 
brasileiros que se expressaram assim: Tão marcante é o princípio da 
independência do Judiciário, diz Frederico Marques, que nele vê 
Radbruch a consagração do Direito em frente ao Estado, como um 
mundo que se rege por suas próprias leis, separado da atividade 
governamental, da mesma forma que torna a administração da justiça, 
afastada da restante administração. Por isso é que dizia Story, que a 
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magistratura, deve ser organizada pelo Estado, como se fosse uma 
instituição fora do mesmo Estado: "at it were something exterior to 
the state". E o professor Moacir Amaral Santos ministro aposentado 
do Supremo Tribunal Federal, não fez por menos ao asseverar: "Mas 
a independência do Poder Judiciário se reveste de características 
especiais, porque nela está a sua própria força. Sendo sua função 
específica e de compor conflitos de interesses pela aplicação da lei aos 
casos concretos, ou seja julgar, fazer justiça, indispensável é que seus 
órgãos se caracterizem por sua insuspeição e serenidade e, pois, 
deverão gozar da mais absoluta independência, sem o que não se 
sentirão em condições de julgar". 

Em suma, quanto maior for a independência dos magistrados 
tanto mais seguras serão as possibilidades de realizarem a sua função. 
Daí a razão da lei alemã de 22 de março de 1924, expressar de 
forma tão magnífica: "A justiça é distribuída por juízes independen
tes, única e exclusivamente subordinados à lei". 

Mas, como veremos adiante, a independência do juiz, para atingir 
o ponto desejado, deve ser jurídica e política. 

INDEPENDENCIA JURlDICA 

No exercício da função jurisdicional o juiz está subordinado tão 
somente à lei. De fato, quando exerce a sua atividade judicante o 
juiz é absolutamente autônomo, imune a influxos de natureza hierár
quica. O que prevalece é a sua própria convicção. Mas se a sua 
função precípua é realizar o direito objetivo, obviamente que o juiz 
está condicionado aos ditames da lei. Mada mais do que isto. 

Ora, se o juiz é independente inclusive em relação aos órgãos 
superiores da magistratura, o que não dizer da sua situação em face 
dos órgãos do Poder Legislativo e Executivo? Evidentemente que se 
deve guardar, em ambas as hipóteses, o mesmíssimo grau de 
independência. 

Todavia, a segurança da independência jurídica está condicionada 
à existência de certas garantias que são corolários da independência 
política que assegura a independência jurídica do juiz". 

INDEPENDENCIA POLITICA 

Além do autogoverno da magistratura, assegurado pela Consti
tuição, (art. 115), que possibilita ao Poder Judiciário dirigir seus 
próprios destinos a vitaliciedade. Inamovibilidade e irredutibilidade 
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de vencimentos, são garantias fundamentais de uma organização 
judiciária, boa, que têm no direito moderno o caráter de dogmas, 
destinadas a dar ao juiz a sua independência política. 

CONCLUSÃO 

Por tudo quanto foi dito, depreende-se, claramente, que ao ensejo 
da reforma judiciária é chegado o momento, antes de mais nada, de 
serem restauradas, sem limitações as garantias da magistratura que se 
nos afiguram imprescindíveis para a boa administração da justiça. 
No exercício da sua nobre e difícil função social, o juiz deve estar 
cercado de garantias tais que, combinadas aos inúmeros e rígidos 
deveres que lhe são impostos, levem-no a julgar bem, com indepen
dência e segurança, de maneira a assegurar para si o respeito e a 
confiança dos seus jurisdicionados. 

O direito tem sede de segurança, não resta dúvida, razão porque 
é ao Poder Judiciário que incumbe dar a última palavra objetivando 
a atuação do direito objetivo aos casos ocorrentes, inclusive quanto 
aos litígios que envolvam o Estado e os seus cidadãos. 

E o nosso ponto de vista. 

(Diário de Pernambuco) 

DEVEDORES DO FGTS 

Técnicos ligados ao setor imobiliário informaram "não ter 
qualquer fundamento" a ameaça do ministro do Trabalho, Arnaldo 
Prieto, de que as empresas em atraso com o recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço serão dissolvidas. "Pelo contrário, 
acrescentaram, uma ordem de serviço da coordenação do FGTS, 
intitulada CDS N.o 1/76, fixa o prazo até 28 de dezembro deste 
ano para as firmas que se encontrarem nessa situação pedirem o 
parcelamento do débito". 

Explicaram os especialistas que até as execuções judiciais, 
previstas inicialmente em cerca de 1.200 mil, estão suspensas até 
o fim do prazo concedido pelo FGTS. A ordem de serviço do 
Fundo de Garantia dã todas as instruções para as empresas quitarem 
o débito, as quais prevêem, entre outras coisas, que a firma não 
poderá incluir no parcelamento dívidas correspondentes a empregados 
cujos contratos de trabalho hajam sido extintos ou rescindidos 
anteriormente ao pedido. 

A ordem de serviço, expedida pelo Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço estabelece as seguintes condições para as empresas 
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qlJÍtarem o débito relativo ao recolhimento do FGTS de seus 
empregados: 

1. O parcelamento do débito será concedido em prestações 
mensais, bimestrais ou trimestrais até o prazo máximo de 60 meses, 
não podendo, porém, exceder o dobro do número de meses em atraso. 

2. No requerimento, a empresa deverá indicar em quantas 
parcelas, dentro do previsto, pretende liquidar o débito e, se for o 
caso, o número de parcelas que comporão cada prestação. Nessa 
hipótese, quais as prestações que serão compostas de mais de uma 
parcela. 

3. Na eventualidade de o débito exceder de 60 meses, as 
prestações iniciais ímpares deverão ser compostas de, no mínimo, 
duas parcelas, de modo que o débito relativo aos meses excedentes 
seja liquidado desde o início do curso do parcelamento. 

4. O valor de cada parcela corresponderá a determinado mês, 
que não poderá, em qualquer hipótese, ser fracionado. 

S. Os juros e a correção monetária serão calculados pela 
empresa, quando do recolhimento de cada parcela que integra a 
prestação, aplicando-se, para esse fim, os coeficientes próprios, 
relativos ao trimestre civil em curso. 

6. A multa será também calculada pela empresa, sobre o~ 
depósitos de cada parcela, acrescidos dos juros e correção monetária. 

7. As prestações serão acrescidas de taxa de remuneração de 
serviços técnicos e administração, na base de 6 por cento sobre o 
seu respectivo montante. 

8. A taxa será calculada pela empresa sobre o montante de 
cada parcela que compõe a prestação, compreendendo depósitos, 
juros e correção monetária e multa. 

9. O recolhimento da taxa poderá ser feito de uma só vez, 
calculada sobre o montante da dívida, compreendendo depósitos, 
juros e correção monetária e multa computados até a data do 
respectivo pagamento. 

10. A data de vencimento da primeira prestação será o último 
dia do mês subseqüente ao do deferimento do pedido. 

11. A empresa deverá antecipar a efetivação dos depósitos 
parcelados referentes ao empregado, sempre que ocorrer, durante o 
período do parcelamento, rescisão ou extinção do contrato de trabalho 
de optante, ou de não-optante com menos de um ano de serviço 
ou ainda sempre que ocorrer utilização de conta vinculada para 
aquisição de moradia ou para atender a necessidade grave e premente 
em caso de doença. 

12 -

(Fonte: Noticiário à imprensa). 
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COMO FAZER BOAS RELAÇõES HUMANAS 

Revista "Relações Públicas" 

1. Dizer sempre menos do que pensa. Falar em tom baixo 
e persuasivo. O modo de dizer, muitas vezes, importa mais do que 
o que se diz. 

2. Fazer promessas quando puder cumpri-las, fielmente. 

3. Nunca deixar passar uma oportunidade de dizer uma palavra 
amável e animadora sobre uma pessoa. Louvar um serviço bem 
feito, sem cuidar de quem o fez. Se o casd for para censuras, criticar 
de maneira construtiva. 

4. Interessar-se pelos outros; interessar-se por seus esforços, 
seu bem-estar, seus lares e famílias. Que todos, por funções, sintam 
que são considerados como pessoas de importância. 

S . Ser animador. Sorrir sempre. Ocultar as próprias dores, 
aborrecimentos e decepções, com um sorriso amável. Rir das boas 
anedotas e aprender a contá-las também. 

6. Manter uma opinião franca sobre todas as questões 
duvidosas. Debater mas · não altercar. É próprio dos es.píritos 
superiores discordar, no entanto, não guardar rancor. 

7. Que as suas virtudes sejam o seu porta-voz e se recusar a 
falar dos vícios alheios. Desencorajar o "disse-me-disse" e, adotar 
como regra, nada dizer sobre outrem, a menos que seja algo de bom. 

8 . Ter cautela com os sentimentos alheios. Brincadeiras e 
chacotas, às custas de outra pessoa, raramente valem o esforço, 
podendo magoar em casos em que menos espera. 

9 . Não dar ouvidos a observações de má índole, a seu respeito. 
Viver corretamente, para que ninguém dê crédito às maledicências. 

1 O. Não ter muita ansiedade por conseguir, rigorosamente, o 
que exigir. Fazer seu serviço: ser paciente; manter boa disposição; 
esquecer a si mesmo; para assim, conseguir respeito e recompensa. 

"Tribuna da Justiça" 

O QUE f: AFINIDADE 

Washington de B. Monteiro 
Desembargador-SP 

Afinidade é vínculo que se estabelece entre cada cônjuge e 03 

patentes do outro. Como se realçou, a afinidade mantém certa 
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simetria com o parentesco consangüíneo, principalmente na 
discriminação das linhas, graus e espécies. 

A afinidade comporta, como o parentesco, duas linhas: a reta 
e a colateral, abrangendo a primeira a linha ascendente e a descen
dente. Na linha reta ascendente estão sogro, sogra, padrasto e ma
drasta, no mesmo grau que pai e mãe. Serão eles, destarte, afins em 
primeiro grau. 

Na linha reta descendente encontram-se genro, nora, enteado e 
enteada, no mesmo grau de filho ou filha; serão eles, portanto, igual
mente, afins do primeiro grau. 

Na linha colateral para a contagem dos graus, um dos cônjuges 
fica colocado na posição do outro, com relação aos parentes deste; 
cunhados serão, assim, afins em segundo grau. 

Também quanto às espécies, a afinidade é legítima ou ilegítima, 
bem como adotiva. E legítima quando procede de casamento válido; 
não haverá, portanto, afinidade entre determinado varão e os parentes 
de sua companheira, se entre eles existe simples mancebia; ou melhor, 
a afinidade será ilegítima se decorre tão-somente de união livre ou 
extralegal. 

A afinidade é vínculo de ordem jurídica; ela não decorre da 
natureza, ou do sangue, como o parentesco por consangüinidade, mas 
tão-somente da lei. Esse conceito vem claramente expresso na língua 
inglesa, que designa o afim pelo mesmo vocábulo com o qual indica 
o consangüíneo correspondente. acrescentando-lhe a frase in Jaw (se
gundo a lei). Assim, sogro é chamado father-in-Iaw (pai segundo a 
lei) e cunhado brother-in-Iaw (irmão segundo a lei). 

(No livro "Curso de Direito Civil - Direito de Família) 

(De "A Tribuna da Justiça") 

o CONGRESSO E A DEDUÇÃO 
DO IMPOSTO DE RENDA 

BRASILIA - Novos tipos de deduções do Imposto de Renda 
são permitidos em nove projetos aprovados, por unanimidade, pela 
Comissão de Justiça do Senado, todos eles apresentados por senadores 
nos últimos meses, sendo que oito por parlamentares da Arena. 
A decisão da Comissão de Justiça apresentou uma inovação no exame 
de projetos desse tipo, os quais até agora sumariamente eram 
declarados insconstitucionais, já que o Congresso julgava que essas 
deduções eram atingidas pelo impedimento da constituição quanto à 
iniciativa parlamentar em legislação financeira. 
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No entanto, o relator dos nove projetos na Comissão, senador 
Italívio Coelho, de Mato Grosso, apresentou nova argumentação, 
defendendo a competência parlamentar para propor novas leis que 
permitam deduções do Imposto de Renda, sendo sua tese aceita por 
todos os que integram a Comissão. Como observou ainda o senador 
Italívio Coelho, à Comissão de Justiça competia apenas reconhecer 
que os nove projetos eram constitucionais e jurídicos. A conveniência 
financeira da transformação em lei de cada um deles competiria, agora, 
à Comissão de Finanças. Dos novos projeto~, apenas um foi 
apresentado através do MDB, pelo senador Ruy Carneiro, da Paraíba, 
permitindo a dedução de pensões e proventos de inatividade pagas 
a pessoas com 70 anos ou mais. Dos outros oito, um vice-lider da 
Arena, o senador Osires Teixeira, de Goiás, foi o responsável pela 
metade. Os primeiros dois permitem à pessoa física deduzir despesas 
com remédios e com os salários de empregados domésticos; o terceiro, 
as despesas com livros e material didático, independentemente de 
serem técnicos; e o quarto, a dedução de despesas com o aluguel de 
residência para o contribuinte. Essa mesma providência, relativa a 
r..luguel residencial, é prevista em outro projeto, do senador Paulo 
Guerra, de Pernambuco, o qual foi apresentado antes. 

"Tribuna da Justiça" 

METODO CIENTIFICO E TEORIA DA JUSTIÇA 

Arnold Brecht 

O que é justo e o que é injusto constitUi questão igualmente 
fundamental parl a Filosofia Política e para a do Direito; estas duas 
disciplinas não deviam, portanto, ser separadas (seção 1). A velha 
idéia de que uma Lei da Natureza responde à questão, pelo menos, 
em certa medida, já sofrera nada menos de três eclipses, seguidos de 
três renascimentos, quando, no dealbar do presente século, a ascensão 
do Relativismo de Valor Científico pareceu marcar o eclipse final 
daquela, no pensamento científico sobre justiça (seção 2). Entre as 
fontes concebíveis do senso humano de justiça, algumas, como Deus 
e a alma, não são acessíveis a afirmações científicas, enquanto a 
"natureza das coisas", que pode ser estudada cientificamente, não 
conduz a prescrições concludentes. na medida em que há uma 
faculdade de escolha aberta ao homem (seção 3). A ciência, portanto, 
é lançada de volta às idéias ou sentimentos humanos sobre justiça. 
Porém, essas idéias c sentimentos possuem um caráter relativo; são 
mesmo duplamente relativas, a saber, sempre relativas a certo estado 
de coisas que se considera desejável e, em segundo lugar, pelo menos, 
em grande parte (ver adiante), relativas também a idéias particulare~ 
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com respeito ao estado de coisas que é desejável. Podem prevalecer 
distintas idéias de justiça, inclusive na mesma pessoa, em diversos 
níveis e em diferentes épocas, ou até mesmo tempo, segundo as ins
tituições vigentes sejam aceitas ou criticadas e, no último caso, segundo 
a crítica obedece a opiniões de grupo, etc., ou é original (seção 4). 

(De "A Tribuna da Justiça") 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS 

A certidão negativa de tributos é espécie do gênero certidão 
administrativa, que por sua vez apresenta como o documento expedido 
por ato vinculado da autoridade, dizendo da existência de fatos ou 
situações que constam de livros, papéis ou documentos em poder da 
administração pública. 

Ensina-nos Hely Lopes Meirelles que "certidões administrativas 
são cópias ou fotocópias fiéis e autênticas de atos ou fatos constantes 
de processo, livro ou documentos que se encontrem nas repartições 
públicas. Podem ser de inteiro teor, ou resumidas, desde que 
expressem fielmente o que contém no original de onde foram extraídas. 
Em tais atos o poder público não manifesta a sua vontade, limitando-se 
a trasladar para o documento a ser fornecido ao interessado o que 
consta de seus arquivos". 

O direito à certidão, previsto no § 35 do artigo 153 da Carta 
Magna, aprovada sua liquidez e certeza, é garantido pela norma 
estabelecida no § 21 do preciso dispositivo, por via do mandado de 
segurança. 

Essa garantia se estende, na forma do preceito contido no artigo 
205 e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional, à certidão 
negativa. 
, Não obstante, para que ela possa ser invocada, necessário é que 
se comprove ter o requerente efetivo interesse em obtê-la, e mais, 
que a certidão negativa pretendida diga respeito a atos já consumados. 

Segundo Laan de Oliveira Barros, "tendo já o contribuinte 
apresentado sua inscrição, declaração ou matrícula, embora não haja 
ainda lançamento, ou esteja em fase de elaboração, ou não estejam 
ainda vencidos os prazos de pagamento, ou mesmo que vencidos e 

NOTA: 

16 -

o Autor se refere às primeiras seções do CapitulO IV da Parte I 
do livro "Teoria Politica": Seção 1 - A função da Justiça na 
Ciência Política e na Jurisprudência; Seção 2 - EClipses e renas
cimento das idéias do Direito Natural; Seção 3 - O Método 
Científico e a Natureza das Coisas; Seção 4 - Idéias de Justiça: 
relativas à Segunda Potência e em diversos níveis. 
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ainda não pagos, terá o direito à certidão de qualquer desses atos. 
Porém, essa não se revestirá das características e privilégios da 
certidão negativa, embora possa, ainda que precariamente, suprir a 
prova de quitação, por induzir a referência a créditos tributários 
ainda não plenamente constituídos, ou já constituídos, porém ainda 
não vencidos, ou não pagos". 

Certidão negativa de tributos é o documento deferido por ato 
da autoridade administrativa competente, afirmando constar dos 
registros do poder público os recolhimentos ou os pagamentos dos 
créditos de determinado tributo, ou a inexistência de débito 
relativamente aos créditos apontados. 

Como certidão administrativa é que compreende as características 
da categoria em que se integra, apresentando o aspecto específico de 
se reportar à quitação de tributos. 

Realmente, a prova de quitação fiscal, em sua plenitude, só pode 
ser realizada por meio da certidão negativa, tendo em vista que o 
recibo de pagamento do tributo só se habilita a demonstrar a quitação 
do crédito a que alude o lançamento indicado do recibo. 

De acordo com o magistério de Hely Lopes Meirelles, 
"a quitação fiscal só se dá pela certidão negativa de débito. O recibo 
quita, apenas, a parcela nele referida; a certidão negativa quita toda 
a dívida anterior à sua expedição. Aliás, para os tributos que recaem 
sobre imóveis, o Código Civil é expresso no reconhecer o efeito 
liberatório da certidão negativa tanto para o alienante, quanto para 
o adquirente (artigo 1137, § único). Para os demais créditos fiscais 
a. regra é a mesma, embora não expressa a legislação" (Dir. Municipal 
Brasileiro, voI. I). 

Bernardo Ribeiro de Moraes assim se manifesta a respeito da 
matéria: "Quitação de aviso recibo de imposto. Representa quitação 
da importância paga, do quantum referido no aviso. Não quita o 
exercício todo. Não quita nenhum débito fiscal... pois podem 
existir lançamentos do exercício (aditivos, suplementares ou 
complementares). Prova soménte que certa importância foi recebida 
pelo Fisco. Quitação através de certidão negativa de imposto. Prova 
que o contribuinte nada deve ao fisco, a título do citado imposto, 
até a data da expedição do citado documento. O valor probante da 
certidão negativa de imposto é grande. Mesmo no caso da certidão 
negativa ter sido expedida por erro ou engano do funcionário, seu 
valor probante é forte, embora não possa servir para exonerar o 
devedor da obrigação de liquidar o imposto devido. Por outro lado, 
não permitirá. .. a cobrança do tributo por meio de ação executiva 
fiscal" (Doutrina e Prática do Imposto de Indústrias e Profissões, 
voI. 11). 
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A inserção na Lei n. 5.172/66, que promulgou o Código 
Tributário Nacional de um capítulo específico sobre certidões 
negativas, não gera o direito à certidão, que este já se acha 
plenamente assegurado através de ordenamento constitucional. 
O artigo 205 do Código Tributário Nacional determina: "A lei 
poderá exigir que a prova de determinado tributo, quando exigível, 
seja feita por certidão negativa expedida à vista de requerimento 
do interessado, que contenha todas as informações necessárias à 
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou 
atividade e indique o período a que se refere o pedido". Parágrafo 
único - "A certidão negativa será sempre expedida nos termos em 
que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias 
da data da entrada do requerimento na repartição". 

Exigia pela lei a prova de quitação, essa somente se processará, 
em toda a sua extensão, através da apresentação de certidão negativa. 

A expedição de certidão negativa só é normalmente possível 
quanto aos tributos que dependem de prévio lançamento, pois 
somente nestes casos é que existe, desde logo, a prática dos atos 
aludidos no artigo 142 do CNT. Nos demais casos, a constituição 
definitva do crédito ficará, na prática, quase sempre, a aguardar 
alguma provocação, que pode se estender por todo período deca
dencial. E essa provocação não pode ser o pedido de certidão, que 
se destina a produzir documento que diga o que consta, e não a 
regularizar o que consta, para posterior expedição de certidão. 

"Para os tributos lançados por declaração, ou por homologação, 
só caberá certidão de que houve recolhimento nos períodos indicados, 
os quais ficam sujeitos a revisão, a qualquer tempo, dentro do prazo 
decadencial (CNT, artigo 173)". 

A certidão alusiva a simples recolhimento de tributos em 
períodos certos não tem caráter libera tório, mesmo para tais períodos. 

Realizadas, entretanto, diligências prévias, para verificação c 
ótualização da situação fiscal do contribuinte, poderá ser expedida 
a certidão negativa, que declara estar o sujeito passivo quite, ou 
declare que nada deve à Fazenda Púb1ica. 

Diz Laan de Oliveira Barros que o "valor probante da certidão 
negativa se restringe ao período e tributos nela:referidos; ao 
contribuinte e domicílio fiscal especificados; ao ramo de negócios 
ou atividades exercidas, ou seja, ao sujeito passivo e ao fato gerador 
que deu origem aos lançamentos procedidos, como expressamente 
indicados no documento. Não alcança, portanto, qualquer fato ou 
circunstância que se fora dos limites por ela deSCritos". Um dos 
maiores problemas que envolve a matéria que ora examinamos é o 
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que diz respeito ao prazo para expedição da certidão negativa, o qual 
é ainda escasso e imprecisamente obedecido, em grande parte, senão 
na maioria das repartições incubidas dessa tarefa, em decorrência da 
organização falha e deficiente que geralmente se caracteriza. 

No depoimento de Laan de Oliveira Barros, "outro óbice ao 
cumprimento do prazo é a tendência, muito comum, da própria 
administração, de utilizar-se do pedido de certidão negativa para, 
através do seu procedimento, efetuar levantamento de débitos 
atrasados, não cobrados e não ajuizados em época adequada e realizar 
lançamentos e retificações não procedidos no tempo próprio, 
geralmente por deficiência dos órgãos lançadores e arrecadadores". 

No entendimento do ilustre causídico, que adotamos plenamente, 
"certidão negativa não é o caminho adequado para regularizar 
111nçamentos e situações fiscais, como, infelizmente, freqüentemente 
supõem contribuintes e autoridades, tumultuando esse procedimento 
com uma série de atos que a impedem de alcançar os objetivos 
previstos pela norma administrativa tributária, por pretenderem 
torná-Ia instrumento para cobrir e suprir falhas outras da 
administração e dos administrados. Destes, por não terem na época 
devida cumprido suas obrigações acessórias; daquela, por não ter, 
em melhor oportunidade, ajustado e atualizado seus registros e 
lançamentos tributários". 

Da "Tribuna da Justiça" 

REFORMA AGRARIA E O PAPEL DA INICIATIVA PRIVADA 

Frederico Heller 

As poucas experiências de colonização agrícola no Brasil somente 
obtiveram êxito com a ampla participação da iniciativa privada. 

Ao serem recebidos recentemente pelo Presidente Ernesto Geisel, 
os diretores da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, 
iniciativa paulista que colonizou Londrina, com mais de trezentos mil 
habitantes fazendo dessa cidade um grande centro em menos de 
cinqüenta anos, ressaltaram a importância do papel representado pelos 
empresários no processo, que com sua ação o surgimento de graves 
problemas fundiários. 

Em um País como o nosso, de dimensões continenta,is, urge, 
pois, que as autoridades federais estruturem uma política fundiária, 
se não perfeita, pelo menos realista, que preveja a posse jurídica da 
terra antes da posse física. Não se pode conceber que num País 
com 8.500.000 quilômetros quadrados e mais de 100 milhões de 
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habitantes, exista ainda uma classe como a dos posseiros, apenas com 
acesso a créditos de custeio, mas sem direito a financiamentos 
regulares, porque a propriedade não lhes pertence. 

A existência de uma imensa quantidade de terras devoluta:>, 
principalmente na Amazônia, sem que se definam as normas para 
seu aproveitamento, gera e incentiva ações deletérias, como as dos 
grileiros profissionais que, na maioria das vezes, se utilizam crimi
nosamente de posseiros inocentes. De outro lado, as terras titurada'S 
passam a ter valor maior que o valor real gerando perniciosa 
especulação. 

A trágica indefinição sobre problemas vitais, como a ocupação 
ao longo dos eixos rodoviários da região amazônica, vem deixando 
rastros trágicos, em conseqüência de graves fatos como os recente
mente ocorridos em Paragominas, no Pará, além de outros tantos 
acontecimentos deploráveis em toda a região. 

Essa situação lamentável gera insegurança tanto para o pequeno 
agricultor como para o graride empresário rural. Ninguém se atreve a 
deixar sua região de origem, sem clara definição da estrutura jurídica 
e dos limites físicos da propriedade da terra que se propõe ocupar. 

Tanto em nosso Estado como no Estado vizinho, do Paraná, a 
administração federal tem numerosos modelos de como fazer uma 
ocupação racionar, dividindo com a iniciativa privada os ônus e a 
responsabilidade de um processo que, de fato, cabem a toda a 
coletividade. 

Cumpre ao governo Geisel consolidar no setor rural seus obje
tivos sociais, viabilizando e garantindo a propriedade da terra às 
camadas menos favorecidas da Nação. Com isso contribuirá para 
consolidar o regime da iniciativa privada, intensificar a produção 
agropecuária e reduzir as diferenças de ordem regional. Beneficiaria 
também, com essas medidas, a balança comercial e o balanço de paga
mentos. A razão disso tudo é muito simples: há escassez de gêneros 
de primeira necessidade, tanto na Europa Oriental como na Africa 
e na Ásia. Dessa forma, com a consolidação da iniciativa privada no 
campo, aumentará naturalmente o ingresso de divisas em nosso País. 

(Da "Folha de São Paulo") 

NúMERO úNICO PARA CIDADÃO 

Para acelerar o projeto da criação de um órgão que irá identificar 
todo cidadão brasileiro com um único número para todos ~s seus 
documentos, o Governo Federal pediu que cada Ministro escolha seu 
representante para um grupo de trabalho que estudará as medidas 
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necessárias à implantação do projeto. Este já foi registrado com a 
sigla Renap - Registro Nacional de Pessoas. 

As Secretarias dos Ministérios iniciaram estudos sobre o assunto 
na parte que lhe compete. O Ministério da Justiça, encarregado da 
parte jurídica da criação do Renap, trabalha sem prazo para a 
instalação do GT interministerial. 

Segundo técnicos que estudam o assunto no que interessa à 
segurança nacional, a importância do projeto está no fato de terminar 
com os problemas relativos a homônimos e facilitar ao cidadão e ao 
Estado essa distinção, porque os diversos documentos, como título de 
eleitor, carteira de identidade, carteira profissional, cartão de 
contribuinte e outros passarão a ter um só número. 

Ao que tudo indica, o sistema terá por base um centro d~ 
computação de dados e identificará o brasileiro com o seu número 
único quando do registro civil. A viabilidade da mudança da 
documentação dos brasileiros já registrados está sendo cuidadosamente 
considerada tendo em vista a complexidade funcional que exigiria. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

CONCORRtNCIA ENTRE DEPENDENTES 

Raul Portanova 
(Adv. - Porto Alegre) 

Não existe qualquer restrição quando a concorrência se apre
senta na horizontalidade dos beneficiários. Dentro das classes existe 
livre concorrência entre os dependentes. Na primeira há concor
rência livre entre a esposa, marido inválido, filhos de qualquer 
condição, respeitadas as faixas etárias ou a invalidez e a companheira. 
O problema é a concorrência vertical. Mediante declaração escrita 
do segurado, diz o artigo 19, o pai inválido c a mãe poderão 
concorrer com a esposa, a companheira ou o marido inválido ou 
com a pessoa designada, c no fim do artigo condição que torna 
aflitiva a situação dos pais: salvo se existirem filhos com direito às 
prestações. Comum vivcrem sob a dependência exclusiva dos filhos 
o pai inválido e a mãe; estes podem concorrer com a esposa enquanto 
não sobrevier prole. No momento em que nasce o filho, os pais estão 
afastados do quadro de dependentes, não sendo contemplados com os 
benefícios nem da assistência médica nem com o seguro social. Situação 
curiosa é a concorrência com a pessoa designada no "estágio qüin
qüenal" do concubinato. No momento em que surge a prole, os pais 
são afastados da dependência e a pessoa designada elevada à condição 
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de companheira. Como o concubinato não é estável, nada impede 
que o segurado manifeste expressamente que não deseja a concorrência 
da agora já companheira com o filho permanecendo na situação de 
"pessoa designada" então poderá se estabelecer o amparo aos pais. 
O expediente, do qual não tenho conhecimento tenha sido usado, 
oferece alternativa muito mais favorável do que o casamento, pois 
que para afastar a esposa necessário se faz o procedimento judicial. 
A companheira concorrerá com os filhos menores do segurado. 
havidos em comum ou não, salvo se houver daquele expressa 
manifestação em contrário. ConcoHerá também, com os filhos 
menores do segurado e a esposa, se esta estiver dele separada, perce
bendo pensão alimentícia, com ou sem desquite. O item 11 do artigo 
20 deve ser estudado em conjunto com o parágrafo primeiro do artigo 
81 que prescreve: "o cônjuge ausente não excluirá do benefício a 
companheira designada. Somente ser-Ihe-á o mesmo devido a partir 
da data de sua habilitação e comprovação de efetiva dependência 
econômica, isto porque se existe a obrigação de prestar alimentos em 
favor da esposa, estando ou não desquitado o segurado. Há, necessa
riamente, a certeza jurídica da inocência do cônjuge mulher caso 
contrário os alimentos não seriam conferidos. E qual a situação 
quando existe a separação, por culpa da mulher, Que mantendo um 
concubinato, embora possa pretender, dificilmente enLOntrará patrono 
para sua causa? Não requererá alimentos porque é adúltera c o 
cônjuge-varão não se encontra motivos maiores para promover o 
abandono do lar, que pode representar uma faca de dois gumes, e 
não tem interesse no desquite. A solução está na "ausência" e 
"efetiva dependência econômica" referida no parágrafo primeiro do 
artigo 81 do R.R.P.S." Ausente na linguagem jurídica, é a pessoa 
sobre cuja existência há dúvida, esse é o conceito extraído do Código 
Civil, que abre o capítulo "Da Ausência" com norma do seguinte 
teor: "Desaparecendo uma pessoa de seu domicílio, sem que dela 
haja notícia, se não houver deixado representante, ou procurador, a 
quem toque administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de 
qualquer interessado, ou do Ministério Público, nomear-Ihe-á curador 
(artigo 463). Três são os requisitos para que se configure ausência: 
I) não presença? 11) falta de notícias e III) decisão judicial. Esse 
é o conceito jurídico de ausência, sendo certo, porém, que o Código 
Civil usa, por vezes, o termo ausente no sentido comum de não
presente. V álido é repetir Carvalho Santos e Clóvis. Carvalho 
Santos diz que "não é qualquer ausência que determina a incapacidade 
absoluta. É preciso distinguir a não presença da ausência propria
mente dita. A não presença é o afastamento da pessoa de seu 
domicílio, mas cuja existência não é posta em dúvida, de modo que, 
apesar de viva, !lão está presente em Seu domicílio, por um "lloti-{Ü 

22 - nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



qualquer. A ausenL:ia propriamente dita só se verifica quando não 
haja notícias da pessoa, na incerteza de sua morte, uma pessoa na 
incerteza de sua morte, uma vez verificadas as condições dos artigos 
469 e seguintes do Código Civil. "Clóvis em síntese: "Ausente, em 
Direito Civil, é aquela pessoa cuja habitaç~.o se ignora ou de cuja 
existência se duvida e cujos bens ficaram ao desamparo". A ausência 
mencionada no regulamento é a não presença. Admitir que se trata 
da ausência prevista nos artigos 463 e seguintes do Código Civil seria 
dificultar uma solução que deve ser pronta". O outro elemento é a 
efetiva dependência econômica. Se o cônjuge não presente, em vida 
não dependeu economicamente do outro, não cabe após o óbito 
denunciar esta dependência. Entendo como efetiva prova de depen
dência econômica a obrigação alimcntar com relação ao cônjuge não 
presente, caso contrário contemplar-se-ia dc sob perceptiva mais 
favorável o cônjuge mulher adúltera que aquele de vida honesta que 
não tcve culpa pela dissolução fática ou jurídica, da sociedade con
jugal. Em ] 949, um caso de bigamia, quando a existência da esposa 
afastava do rol dos dependentes o cônjuge mulher segundo casamento 
de forma liminar, a procuradoria do Instituto dos Industriários, 
usando de decisão Salomônica, tanto quanto permitia a Lei, só 
excluiu a segunda esposa após a sentença de nulidade do casamento 
segundo. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

SISTEMAS DE PREVIDENCIA SERÃO INTEGRADOS 

BRASILlA - O Ministro da Previdência Social anunciou que 
a perspectiva a longo prazo é de que venha a ocorrer uma integração 
dos d iversos regimes previdenciários existentes no país nos níveis 
federal, estadual e municipal, aí incluído o dos trabalhadores rurais, 
que deverá ser gradativamente absorvido pelo sistema urbano, na 
medida em que a atividade agrícola se for organizando em molde,> 
empresariais. 

A informação foi prestada durante conferência feita na Escola 
Superior de Guerra, onde ele falou Sobre "Política de previdência e 
assistência social". O lVlinistro, segundo o qual "só alcançaremos uma 
verdadeira democracia, estável e tranqüila, se paralelamente à dis
tensão política caminharmos no rumo da distenção social", reafirmou 
que a política de previdência e assistência social do Governo tem 
como meta a universalização da proteção social no país: 

~ Essa meta vem sendo paulatinamente alcançada através de 
medidas adotadas inclusive por governos da Revolução anteriores ao 
atual, como foi o caso da extensão da previdência social aos traba-
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lha dores rurais e aos empregados domésticos e da integração do seguro 
de acidentes do trabalho no sistema da previdência social. 

Recordou que, a partir da criação do Ministério da Previdência 
e Assistência Social, vários outros passos foram dados em direção 
àquela meta: a instituição de benefícios preYi.denciários em favor dos 
empregadores rurais e respectivos dependentes; a extensão do seguro 
de acidentes do trabalho aos trabalhadores rurais; a contagem 
recfproca do tempo de serviço estatutário e trabalhista para fins de 
aposentadoria; a transferência do salário-maternidade para a previ
dência social; e, o que considera medida de grande repercussão social, 
a concessão de uma renda mensal vitalícia aos ma,iores de 70 anos ou 
inválidos com algum tipo de vinculação à previdência social urbana 
ou rural. 

Acrescentou que, no setor de assistência médica, "houve grande 
expansão e melhoria nos serviços prestados à massa previdenciária, 
principalmente através do Plano de Pronta Ação posto em prática 
pelo INPS". 

- Cumpre ressaltar a implantação gradativa do programa de 
fornecimento gratuito, ou a preços reduzidos, dd medicamentos adqui
ridos ou produzidos pela Central de Medicamentos, o que tornará 
muito mais efetivas as condições de tratamento oferecidas às camadas 
mais pobres da população. Por outro lado, acha-se em fase final de 
implementação um programa materno-infantil de reforço alimentar a 
cargo do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição do MinistérIo 
da Saúde, com a colaboração do MPAS, destinado às gestantes, 
nutrizes e crianças até 7 anos de idade. 

Destacou que outro objetivo, no campo da saúde, é uma rede
finição de rumos em seus serviços, com base na adoção do Sistema 
Nacional de Saúde e na criação de uma entidade autônoma, vinculada 
ao Ministério da Previdência Social, que reunirá sob comando único 
as atividades de assistência médica atualmente a cargo do INPS, 
Funrural, LBA e Ipase, para gerir um fundo comum que assegure 
melhor aproveitamento dos recursos à disposição qo setor. 

O Ministro Nascimento e Silva apontou os principais objetivos a 
alcançar na nova fase de desenvolvimento da política de assistência 
médica: regionalização dos serviços nos níveis de macro-regiões, 
Estados e micro-regiões homogêneas, reunindo e articulando recursos 
e serviços da União, Estados e Municípios; organização dos serviç05 
em rede assistencial de complexidade crescente, com a utilização de 
recursos humanos e materiais de menor custo, maior eficácia e possi
bilidade de maior difusão nas zonas periféricas; melhor utilização de 
pessoal já radicado nas regiões carentes de atividades de saúde; e 
mobilização das comunidades para participação ativa na melhoria das 
condições sanitárias de cada região. 
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Lembrou que embora a ação mais direta e imediata da assistência 
social deva fazer-se sentir nas grandes áreas urbanas, onde se con
centram os mais prementes problemas sociais, grande número destes 
tem suas raízes no campo, "donde a imperiosa necessidade de se 
criarem estímulos à fixação do homem ao seu local de origem e assim 
refrear esse fenômeno inteiramente negativo entre nós: o êxodo rural". 

Acentuou que "o planejamento político reflete cada vez mais, 
em toda parte, o desenvolvimento social do País, ao mesmo passo que 
as transformações sociais se projetam no desenvolvimento do 
planejamento social". 

- E certo que os fatores econômicos são bastante importantes, 
notadamente o custo de vida, elemento básico de influência na qua·· 
lidade da vida. Mas a maneira por que os recursos públicos sãu 
aplicados no campo social torna-se cada vez mais relevante. E preciso 
que o povo disponha de dados sobre a evolução dos serviços nesse 
campo para que possa também compreender o sentido das limitações 
impostas a algumas de suas aspirações. O desenvolvimento de um 
país não deve ser apenas um programa de crescimento econômico, 
mas também um processo de construção de uma sociedade. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

A DIFICIL SOLUÇÃO PARA OS CHEQUES SEM FUNDOS 

Rubens B. Mattos 
(Santos-SP) 

O instituto do cheque corre o seno risco de se desmoralizar 
completamente como meio de pagamento, se não forem tomadas 
providências concretas para se coibir o abuso da emissão de cheques 
sem fundos. 

O alerta é do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e, 
segundo informa a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, 
seus técnicos estão examinando a sugestão daquele sindicato de ser 
proposta a constituição de um grupo de trabalho com representantes 
do Banco Central, Banco do Brasil e Federação dos Bancos, para 
estudar as medidas que seriam necessárias para se coibir tais abusos. 

O problema do cheque sem fundos existe desde que foi criado 
o cheque e a legislação cspecífica para combater esse tipo de fraude 
que varia muito de país para país. Nos países onde se registrou um 
maior sucesso no combate à prática da emissão de cheques sem 
fundos, nota-se geralmente que os procedimentos penais são mais 
simples c rápidos contra os emitentes de cheques sem fundos, tornando 
efetiva a medida. 
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No caso do Brasil, existem tr~s ordens de medidas legais para o 
combate aos cheques scm flindos: administrativas, civis c penais. 

Na ordem administrativa, determina uma resolução do Banco 
Central que o banco quc devolver pela scgunda vez um cheque sem 
fundos, ou devolver um segundo cheque sem fundos, emitido pelo 
mesmo cliente, é obrigado a encerrar a conta do cliente e comunicar ao 
Banco Central o nome da pessoa ou firma. O Banco Central inclui o 
nome no "livro negro" periodicamente distribuído a toda a rede 
bancária e nenhum banco pode abrir conta movimentável por cheques 
em nome dessa pessoa ou firma, nem permitir que os inscritos no 
"livro negro" atuem como procuradores de outras pessoas para 
movimentar contas bancárias com cheques. 

Essa medida administrativa decorreu da absoluta ineficiência 
prática dos dispositivos civis e penais vigentes. Levada a sério, 
forçaria a "depuração" da clientela bancária a médio prazo. Mas nem 
todos os bancos se dão ao trabalho de vcrificar o "livro negro" antes 
de autorizar a abertura de uma conta corrente para um novo cliente; 
menos ainda cuidam de encerrar evcntuais contas de clientes que 
tenham sido incluídos no "livro negro" por passarem cheques sem 
fundos contra outros bancos. E, assim, a "depuração" vai-se fazendo 
muito lentamente, com uma série enorme dc subterfúgios, em prejuízo 
do próprio sistema bancário. 

No âmbito judicial civil, as medidas contra os emitentes de 
cheques sem fundos são simples e fáceis de serem tomadas. O pro
blema é que dificilmente resultam em qualquer proveito para quem 
recebeu o cheque, além dc obrigarem a despesas antecipadas que 
muitas vezes ultrapassam o próprio valor do cheque. 

Assim, a primeira medida civil é o protesto do cheque para o 
que o seu portador terá que apresentá-lo a um Cartório de Protestos, 
efetuando o depósito das custas, tabeladas pelo Estado. Se o cheque 
não for pago no Cartório, o portador pode acrescentar aO seu prejuízo 
potencial mais essas despesas. 

O passo seguinte é o executivo judicial. Se o cheque for de 
emissão de pessoa jurídica as coisas ficam um pouco melhores, porque 
pode ser requerida a falêflcia da emitente; ou ela paga em Juízo em 
24 horas, ou a falência é decretada e o portador do cheque se habi
litará com os demais credores a receber o que lhe couber da massa 
falida. Mas se o cheque for de emissão de uma pessoa física, a 
execução só dará resultado se o emitentc do cheque tiver algum bem 
que possa ser penhorado; caso contrário, serão apenas mais despesas 
a serem somadas ao prejuízo. 

As medidas de ordem criminal não são mais eficientes ou 
melhores que as administrativas e civis. Apcsar de o Código Penal 
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capitular como crime de fraude a emlssao do cheque sem fundos, 
dificilmente alguém é condenado à prisão por tal crime. Além de que 
é necessária a apresentação de queixa na polícia, com todos os abor
recimentos de tomada de depoimentos, testemunhas, etc., o emitente 
do cheque sem fundos só será condenado se, não tendo argumentos 
a apresentar (como, por exemplo, alegar que o cheque foi dado em 
garantia do pagamento de dívida e mil outras desculpas desqualifi
cadoras do crime) também não efetuar o pagamento do cheque antes 
que o promotor público apresente a denúncia a um juiz criminal; ou 
seja, mesmo depois de encerrado o inquérito e remetido ao Forum, o 
pagamento do cheque impede a condenação do emitente por fraude. 

Dentro desse quadro, é bastante oportuna a sugestão do Sindicato 
do Comércio Varejista de Bauru, pois o comércio é exatamente um 
dos setores econômicos mais prejudicados com o abuso dos cheques 
sem fundos. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

CORREÇÃO MONETÁRIA DAS MULTAS FISCAIS 

José Jappur 
(Adv. no RGS e Auditor do Tribunal de 

Contas do Estado do RGS) 

O instituto da correção monetária foi implantado, no Brasil, em 
relação às finanças públicas, pela Lei Federal 4.357, de 16 de 
julho de 1964. O artigo 7.0 do referido diploma define o seguinte: 
"Os débitos fiscais, decorrentes de não recolhimento, na data devida, 
de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem efetivamente 
liquidados no trimestre civil em que deveriam ter sido pagos, terão 
o seu valor atualizado monetariamente em função das variações no 
poder aquisitivo da moeda nacional". A expressão legal - "tributos, 
adicionais ou penalidades" - possui base inicial de largo espectro. 
A correção envolve tributos, acessórios e multas. O remédio da 
correção monetária veio, assim, para curar a inflação, mas acabou 
matando as fontes de contribuição pelo cxcesso de carga, chegando 
as raias do confisco. 

2. Surge, então, no tablado tributário o artigo 16 da Lei 
Federal 4.862, dc 29 de novembro de 1965, aparando as anomalias 
originárias: "Não são passíveis de correção monetária do respectivo 
valor, nem poderão ultrapassar, na sua totalidade, de 30%, da 
importância inicial da dívida as multas moratórias, inclusive os juros 
de mora, acrescido aos débitos resultantes da falta de recolhimento 
dos tributos, adicionais e penalidades, dentro dos prazos legais." 
Corrige-se, sem dúvida, o tributo, jamais a penalidade. A multa 
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fiscal, com pena, basta-se por si mesma. Diante de sua fisionomia, 
torna-se intocável. 

3. :E: certo que o artigo 13 do Decreto-lei n. o 326, de 8 de 
maio de 1967, permitiu, posteriormente, a correção monetária sobre 
as multas de mora. O dispositivo assegura o seguinte: "as multas de 
mora também são sujeitas à correção monetária. A simples mora de 
pagamento não deve ser considerada como infração. No direito tribu
tário, encontramos comumente a figura da chamada multa de mora. 
O contribuinte incide em multa de mora, quando vai pagar o imposto 
fora do prazo marcado. Incide então em um acréscimo. Essa multa 
de mora, entretanto, não tem o caráter de punição, mas antes o de 
indenização pelo atraso de pagamento. Quem está em mora, nada 
mais é do que um devedor em atraso." (1) 

4. Vale, pois, distinguir a multa de mora, como mero acessório 
do tributo da multa como pena. A hermenêutica fiscal não pode fazer 
"tabula rasa" das duas espécies, de características diversas pelo 
conteúdo e destinação. Aí a interpretação deve ser literal. (2) Ade
mais disso, o artigo 13 do Decreto-lei 326, de 1967, revogou, em 
parte, o artigo 16 da Lei Federal 4.862, de 1965, remanescendo a 
limitação do percentual de 30% a título de correção monetária. Não 
fazia lógica a suspensão do limite, por importar num melancólico 
retorno ao confisco. O limite de 30% corresponde ao presumível 
índice inflacionário anual. 

5. A jurisprudência dos Tribunais mostra-se oscilantc quanto 
à imposição indisoiminada da correção sobre as multas. É o que se 
depreende da decisão atual da 1.a Turma daquele respeitável Pretório: 
"Dívida Fiscal. Multa. Correção Monetária. A correção monetária 
incide sobre as multas fiscais, sejam moratórias ou tenham caráter 
de pena, como resultado do artigo 7.0 da Lei 4.357/64, e do artigo 
13 do Decreto-lei 326, de 1967, que revogou o artigo 16 da 
Lei 4.862, de 1965, que excluía a correção quanto às multas 
moratórias. InapJicabilidade dos precedentes relativos às multas 
administrativas", (3) 

6. Discorda dessa orientação o Supremo Tribunal Federal, 
através de sua l.a Turma. Dois acórdãos relatados pelos Ministros 
Oswaldo Trigueiro e Djaci Falcão sustentam invariavelmente: "Cor
reção Monetária. Incide sobre o líquido o tributo devido, excluídos 

(1) Ruy Barbosa Nogueira in Direito Financeiro, 2.a Edição, 197'0, pág. 169. 
(2) Artigo 111, item II do Código Tributário NaCiOnal. 
(3) Apelação n.O 37.540, Relator Ministro Jorge Lafayette Guimarães, l,B 

Turma, in DJ de 17-12-74, pág. 9433. No mesmo sentido, AMS n.O 
73.078, ReI. Min. Décio Miranda, 2.a Turma, in DJ de 12-8-74, pág. 5448. 
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a multa e quaisquer acessórios". (4) Disse, no seu voto, o Ministro 
Djaci Falcão: "A correção monetária resulta da desvalorização da 
moeda, enquanto a multa constitui uma penalidade. Todavia, é de 
convir quc, segundo assinala com acerto o parecer da Procuradoria 
Geral, a correção monetária deve incidir sobre o líquido do imposto, 
excluído qualquer acessório." 

7. De qualquer ângulo que se analise a matéria, percebe-se 
que o Supremo Tribunal Federal esposa critério mais prudente e 
racional. :E: sabido que a correção monetária é parte integrante do 
tributo. É suplemento do débito fiscal, evitando a perda de substância. 
"A correção monetária é, pois, o próprio imposto que sem ela estaria 
sendo rcduzido no tempo". (5) A multa, como pena, não se identifica 
com o tributo. O acessório não tem a dimensão do principal. A 
multa, como pena, nasce da infração. Já o tributo resulta de contri
buição "ut universi". Dentro do próprio orçamento, a muHa não chega 
a ser uma receita tributária e sim mera transferência correntc. (6) 

8. A distinção entre multa "moratória" e "punitiva" não é, 
portanto, devaneio doutrinário. Possui efeitos práticos de largo 
alcance. O problema foi sacudido no Supremo Tribunal Federal em 
relação ao processo falimentar. Duas Súmulas do Pretório Excelso 
disciplinam a matéria. Diz a Súmula 191: "Inclui-se no crédito 
habilitado em falência a multa fiscal simplesmentc moratória". Diver
samente pontifica a Súmula 192: "Não se inclui no crédito habilitado 
em falência a multa fiscal com efcito de pena administrativa". Merece 
registro aqui da observação arguta do ex-Ministro Victor Nunes Leal: 
"As multas fiscais nem sempre são apenas moratórias. Temos multas 
de caráter exclusivamente punitivo, que visam a reprimir a ação 
dolosa do contribuinte." Conclui seu pensamento, alegando que nasce 
com "a marca da autonomia". (7) 

9. Acotovelam-se, porém, com a Súmula 191 do Supremo 
Tribunal Federal as recentíssimas decisões de sua 1. a Turma: "Falên
cia. Multa Moratória. Caso de sua inexigibilidade. Cobrança, pela 
Fazenda do Estado de São Paulo, em executivo fiscal contra massa 
falida, de multa moratória. Sua inexigibilidade. Existência de abuso 
do poder fiscal do Estado e ocorrência, em razão da correção mone
tária de "bis in idem". Precedentes do Plenário: Recursos Extraor-

(4) Rec. Ext. 74.659 - MO - ReI. Min. Oswaldo Trigueiro, in Rév. Trim. 
de Jurispr., vaI. 65, pág. 793 e Rec. Ext. 69.650 - MO -ReI. Min. 
Djaci Falcão, in Rev. Trim. de Jurispr" vol. 55, pág. 675. 

(5) Parecer do MinistériO da Fazenda, in Rev. de Dir. Adm., valo 92, 
pág. 370/372. 

(6) Artigo 11 dá Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 
(7) Rec. Ext. 47.566 (Embargos), Relator Min. Ribeiro da Costa. 
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dinários 80.093, 80.123, 80.134, 80.147 e 80.185". (8) A colidência 
da nova orientação com a súmula é aparente, uma vez que constitui 
verdadeiro "bis in idem" a admissão de correção monetária sobre 
multa moratória. No fundo, percebeu o Supremo Tribunal Federal 
que não é possível correção da correção. De certo sentido, o novo 
entendimento torna vazio o conteúdo do artigo 13 do Decreto-lei 326, 
de 8 de maio de 1967. 

10. Andou bem o ilustre Juiz Federal do Rio Grande do Sul, 
Dr. Hermillo Galant, em rejeitando a incidência de correção mone
tária sobre a multa de 100% prevista no artigo 60 da Lei Federal 
n.O 3.244, de 14 de agosto de 1957. Contrariando erudita exposição 
da Procuradoria da República gaucha, em execução fiscal da União 
Federal, a decisão amoldou-se no atual quadro jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal, ao determinar o expurgo da correção. Na 
realidade, a multa de 100% do referido diploma é tipicamente "puni
tiva", :f: categórica que, no dizer do ex-Ministro Victor Nunes Leal, 
está tangida pela "marca da autonomia". :f: independente de imposto 
e aplica-se sem correlação, de causa ou efeito, com quaisquer tributos. 
Não se pode, pois, catalogá-la como "multa moratória", e, "per 
cause", não pode sofrer majoração através da correção monetária. 

(Da "Tribuna da Justiça") 

CASAMENTO REALIZADO NO ESTRANGEIRO 

Teófilo Cavalcanti Filho 

Casamento de brasileiro com estrangeiro, realizado perante 
autoridade competente de outro país, pode ter o assento devidamente 
transcrito em Cartório de Registro Civil, em nosso país? A dúvida 
se justifica, ou pelo menos tem sido justificada, à vista das expressões 
da rei de Registro Público. tanto da anterior como da atual, que, ao 
cuidarem do assunto, se referem sempre ao casamento de brasileiros, 
sem aludirem ao fato de o matrimônio envolver brasileiro e estran
geiro. Assim dispunha o artigo 82, do Decreto 4.857, de 1939, e 
assim também dispõe o artigo 32, da vigente lei n.o 6.015, de 31 
de Dezembro de 1973. 

O juiz da 2.a Vara de Registros Públicos, em sentença recente
mente proferida, deferiu, entretanto, pedido de registro, de matri
mônio contraído na Argentina, de cidadão brasileiro com uma moça 

(8) Ementa do Rec. 81.358, de S. Paulo, ReI. Min. BllaC Pinto - DJ da 
União de 13 de junho de 1975, pág. 4.184. Em igual sentido, diversos 
acórdãos publicados na meSma fonte. 
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argentina. Ambos solteiros, ali convolaram núpcias, e passando ri 
residir em nosso país, pretenderam fosse aqui transcrito, para que 
produzisse todos os efeitos legais, o ato matrimonial. O juiz deferiu 
o pedido, contra expressa manifestação da Curadoria, que, irresignada, 
apelou da decisão, ensejando assim oportunidade para manifestação 
do Tribunal de Justiça sobre o interessante tema, através da 2.a 

Câmara Civil, em acordão relatado pelo des. Horaclides Batalha de 
Camargo . .b de importância conhecer os argumentos que serviram 
de fundamento à conclusão, tanto da sentença como do acórdão. O 
primeiro ponto ressaltado, como era de se esperar, se refere à tese 
contrária, que decorre de interpretação literal dos textos legais perti
nentes. A finalidade da norma conduz, precisamente, à ampliação 
do seu alcance. E isso porque a razão finalística do registro, a natureza 
administrativa do ato cartorário e a indiferença em relação a terceiros 
permitem a aplicação ampla do texto legal. Segundo se ponderou, e 
parece fora de qualquer dúvida, o interesse da prole, em que se 
proceda à transcrição, é evidente. Ao contrário, inexiste interesse de 
terceiros, que oponha à providência. Tudo isso está a aconselhar seja 
acolhido, em sua inteireza, o disposto no artigo 1. 109, do vigente 
Código de Processo Civil, que desvincuJa o juiz de critério da estrita 
legalidade. 

Outro argumento, igualmente relevante, invocado no acórdão, 
é extraído da atual Lei dos Registros Públicos, que considera autên
ticos os assentos de casamentos de brasileiros no estrangeiro, de 
acordo com a lei do lugar, sem distinguir que ambos os cônjuges 
devam ser brasileiros; e uma vez legalizados ditos assentos, impõe 
sejam trasladados nos cartórios do 1.° ofício do domicílio do regis
trado, quando devam produzir efeitos no país. 

Diante de tais ponderações, a Corte nenhuma dúvida teve 
quanto à pertinência do pedido. A conclusão da sentença foi assim 
integralmente acolhida, ampliando-se o alcance das disposições da 
legislação sobre registros públicos. 

O interesse do pronunciamento é dos maiores, não só pela 
relevância do assunto, que envolve elevado número de pessoas, como 
ainda porque, ao que saibamos, é a primeira oportunidade que surge 
para a Justiça focalizar diretamente o tema e sobre ele emitir 
pronunciamento. 

APERFEIÇOAMENTO DA JUSTIÇA DOS ESTADOS 

Carlos A. Dunshec de Abranches 

No conjunto dos problemas que a Reforma do Poder Judiciário 
. suscita, a Justiça dos Estados concorre com vários deles, alguns 
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comuns a todos os outros ramos do sistema judicial brasileiro, outros 
peculiares aos juizes e tribunais encarregados da solução dos litígios 
comuns em cada unidade da Federação. 

A preeminência da Justiça dos Estados na problemática desse 
Poder da República explica-se perfeitamente não só porque cabe a 
tal Justiça exercer a mais intensa atividade, em comparação com os 
outros órgãos jurisdicionais, como porque é aquela cujos defeitos 
estruturais e mau funcionamento dos cidadãos sofre mais diretamente . 

Muitas são as causas desses defeitos, inclusive a interferência 
da política local, mas a todos sobreleva o fator econômico. 

Na maioria dos Estados, os magistrados locais, além de 
numericamente insuficientes, são mal remunerados. Os serviços 
forenses também estão mal instalados e aparelhados para o 
desempenho de suas funções específicas, principalmente nas regiões 
menos desenvolvidas do país. Existe disparidade de remuneração 
cntre os juízes locais e os dos outros ramos do Judiciário - o 
federal, o do trabalho, o eleitoral e o militar - todos pagos pelos 
cofres da União. 

A remuneração inadequada dificulta o recrutamento de bons 
elementos para a magistratura estadual, pois os mais competentes 
~ão atraídos para o serviço público federal, as atividades privadas 
ou a judicatura das regiões mais desenvolvidas, do Rio de Janeiro 
até o Sul. 

Para solucionar esses problemas econômicos, algumas figuras 
respeitáveis, tanto da magistratura como da advocacia, defendem, 
como fórmula salvadora, a denominada "federalização" da Justiça 
dos Estados. Os outros, como o eminente Alcino Salazar, propõem 
a mesma coisa, mas com conceituação mais precisa: - "A unidade 
da Justiça, integralmente organizada e mantida pela União, com 
transferência dos órgãos e aparelhamento da Justiça dos Estados para 
o quadro do Poder Judiciário nacional". 

Este artigo não comporta a demonstração da inconstitu
cionalidade de tal proposição. Bastará relembrar que todas as 
Constituições republicanas consagraram a intangibilidade do princípio 
federativo e conferem aos Estados "todos os poderes" não vedados 
pela Constituição federal. Assim, as unidades federadas têm o direito 
de exercer tanto as funções legislativa e executiva como a judiciária, 
na esfera de sua competência, bem como o dever de organizar esses 
três poderes, de forma harmônica e independente. 

O importante, porém, é que para solucionar os problemas 
econômicos que, em geral, afligem a Justiça dos Estados, não se 
faz indispensável ferir tão fundo a federação, num país de dimensões 
subcontinentais. O Brasil já não comporta maior centralização 
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administrativa e a ele não se aplicam os modelos de unificação 
judiciária, que poderão servir à Argentina, ao México, à Venezuela 
e à Itália, mas não a nós. 

Mesmo sem federalizar ou unificar todo o mecanismo judiciário, 
podem e devem os cofres federais suplementar os recursos financeiros 
indispensáveis para que os Estados possam custear os serviços de 
uma Justiça local, condigna e eficiente, quando os meios do erário 
e.stadual não sejam bastantes. 

Os juízes e serventuários estaduais prestam certos serviços nos 
locais onde não existem juízes e tribunais federais, do trabalho e 
eleitoral, nas matérias da competência destes, sem receber 
remuneração dos cofres da União. 

Nem era preciso invocar essa circunstância para justificar a 
inclusão, no orçamento federal, de verbas supletivas, indispensáveis 
ao bom funcionamento da Justiça de todos ou de determinados 
Estados, sem atentar contra o regime federativo. 

A prestação de assistência, por parte da União aos Estados, nos 
mais variados campos, inclusive no financeiro, não fere qualquer 
prerrogativa constitucional e está consagrada pela prática, desde a 
transformação do nosso império unitário em uma república federativa. 

Para compensar, ao menos em parte, a contribuição que caberia 
à União, seria efetivado, em todo o território nacional, o sistema de 
oficialização dos cartórios, repartindo-se o produto da taxa judiciária 
e dos mais emolumentos forenses, recolhidos em cada Estado, entre 
os cofres estadual e federal, na proporção da contribuição dada pela 
respectiva entidade para o custeio dos serviços judiciários locais. 

Condição lógica para a concessão desse novo tipo de auxílio 
federal aos Estados será a promulgação do Estatuto ou Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional, aplicável tanto aos juízes e tribunais 
mantidos pela União, como aos das Justiças dos Estados. Nesse 
estatuto será regulada a remuneração mínima dos vários cargos da 
carreira da magistratura, escalonando os proventos básicos de cada 
categoria de cima para baixo, a partir do Supremo Tribunal Federal. 

O padrão da remuneração mais elevada teria paridade com O 
de Ministro de Estado e os valores correspondentes aos padrões na 
escala descendente deveriam ser estabelecidos mediante dedução de 
percentuais fixos. Desse modo, qualquer alteração no poder aquisitivo 
da moeda seria periodicamente corrigida, sempre qüe aumentados 
os vencimentos do Poder Executivo, porque tal aumento se aplÍcaria 
automaticamente a todo o P-oder Judiciário, sem que seus membros 
ficassem na dependência da iniciativa ou boa vontade de outros 
dois Poderes. 
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Esses padrões de remuneração, do juiz-substituto ao desembar
gador, como das várias classes de serventuários, seriam padrões 
mínimos. Isso facultaria aos Estados, cujas receitas orçamentárias 
o permitam - como será o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e 
outros - elevar os padrões de remuneração de cada categoria, desde 
que não ultrapassem a diferença percentual entre os vários níveis 
da escala. 

Todas as outras causas, que concorrem atualmente para a 
morosidade, ineficiência e até desvios éticos da Justiça dos Estados, 
poderão ser corrigidas mediante a definição clara dos direitos e 
deveres de cada um no aludido Estatuto. Este regulará também a 
forma de fiscalização e a ação disciplinar a que todos os magistrados 
e serventuários ficarão sujeitos, através do Conselho Estadual da 
Magistratura, cuja criação e atribuições serão articuladas com as 
do Conselho Nacional da Magistratura, como exposto em artigos 
anteriores. 

Em conclusão, não é caso de federalizar as Justiças dos Estados, 
mas apenas de aperfeiçoá-las, dando-lhes os meios materiais e os 
instrumentos jurídicos imprescindíveis para torná-las mais rápidas, 
eficientes e responsáveis que agora. 

("Jornal do Brasil") 

Transcrito da "Tribuna da Justiça" 

ACIDENTE DO TRABALHO RURAL 

N .R.: Durante os trabalhos do XIV Congresso Nacional 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizado de 9 a 14 
de novembro de 1975, a delegação da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, teve opor
tunidade de oferecer ao plenário as reivindicações a seguir 
transcritas, que representam a lúcida colaboração das 
lideranças sindicais do setor para a melhoria da legislação 
acidentária (AF). 

"A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -
CONTAG, entidade sindical de grau superior, representativa dos tra
balhadores rurais brasileiros, na oportunidade da realização do ~ 
XIV Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho -
apresenta alguns comentários à Lei 6.195, de 19 de dezembro de 
1974, que atribui ao Funrural a concessão das prestações por acidentes 
do trabalho, destinadas ao trabalhador rural, conforme o anteriormente 
previsto no artigo 19, da Lei n.o 5.889, de 8 de junho de 1973. 

34 - BOLETIM DA AssociAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



Há muito tempo vinha o CONT AG, reivindicando o seguro de 
acidente do trabalho para os integrantes da categoria que representa 
e, por ocasião do XIII CONPAT, levado a efeito em São Paulo, no 
ano passado, manifestou-se a respeito, porquanto ao integrar o Seguro 
de Acidentes do Trabalho no Sistema Geral da Previdência Social, a 
Lei n.o 5.316, de 14 de setembro de 1967, exclui do âmbito de sua 
aplicação os trabalhadores rurais. 

Com o advento da Lei 6.195, os trabalhadores rurais manifes
taram sua alegria face ao atendimento de antiga aspiração, medida 
indispensável à tranqüilidade do homem do campo, que com dificul
dades vem conseguindo os benefícios protecionistas inspiradores da 
legislação trabalhista, bem como da previdenciária. 

Em 1.0 de julho do corrente a Lei entrou em vigor e seu regula
mento foi aprovado em 24 do mesmo mês, através do Decreto n.o 
76.022. 

O Decreto n.o 76.022, define o beneficiário do Seguro de 
Acidentes, ensejando de plano uma dificuldade quanto à definição dos 
trabalhadores, posto que, este Decreto, beneficia, apenas uma parcela 
de trabalhadores rurais, relegando ao esquecimento grande número de 
homens do campo, que não são assalariados, mas vivem exclusiva
mente do cultivo da terra. 

Efetivamente, assim diz o artigo 3.° do Decreto n.o 76.022, "in 
verbis": 

"Art. 3.° - Beneficiário do Seguro de Acidentes de que 
trata este Regulamento é a pessoa física que presta serviço 
de natureza rural diretamente a empregador em estabeleci
mento rural ou prédio rustico, mediante salário pago em 
dinheiro ou parte "in natura" e parte em dinheiro, ou por 
intermédio de empreiteiro ou organização que, embora não 
constituídos em empresa, utilizem mão-de-obra para pro
dução e fornecimento de produto agrário "in natura". 

O texto legal enunciado apresenta séria discriminação quanto aos 
demais trabalhadores rurais, visto deter-se tão somente nos assalaria
dos, parcela constituinte dos integrantes do grupo de trabalhadores 
no campo. 

Constatamos, em todo o território nacional, a existência na 
agricultura das mais diversas formas de posse e uso da terra, surgindo 
deste relacionamento, os diferentes grupos de trabalhadores. Quantita
tivamente temos, segundo o último Cadastramento levado a efeito 
pelo INCRA, em 1972: os assalariados, temporários e permanentes 
(8.070.000); os pequenos proprietários (2.350.000); Os parceiros e 
arrendatários (530.000); e os posseiros (520.000). 
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Todos esses trabalhadores estão expostos aos riscos e infortúnios 
dos acidentes de trabalho. Vemos o minifundista que fornece cana 
para as usinas, empenhados no plantio e corte do produto -
atividades desempenhadas manualmente. O mesmo ocorre com o 
parceiro na pecuária ou o posseiro nas lavouras da juta, onde ao risco 
soma-se a insalubridade decorrente do tipo de atividade. Poderíamos 
enumerar muitos outros exemplos que, por si só, justificam a abran
gência da proteção legal àqueles trabalhadores. 

Representar os trabalhadores rurais, defender seus interesses e 
reivindicar melhores condições de vida e trabalho constitui-se para a 
CONTA0 não apenas um dever de consciência, mas também uma 
obrigação imposta pela legislação em vigor, definida mais concreta
mente na Consolidação das Leis do Trabalho e na Emenda Constitu
cional n.o 1. E o âmbito dessa representação está disposto no Decreto
-Lei n.O 1.166, de 16 de abril de 1971, que assim define, em seu 
art. 1.°, alínea I o conceito de trabalhador rural: 

"Art. 1.° - Para efeito de enquadramento sindical, 
considera-se: 

I - Trabalhador Rural: 
a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural 

mediante remuneração de qualquer espécie; 
b) quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou 

em regime de economia familiar, assim entendido o tra
balho dos membros da mesma família, indispensável à 
própria subsistência e exercido em condições de mútua 
depend.ência e colaboração, ainda que com a ajuda 
eventual de terceiros." (nós grifamos) 

Daí podemos inferir que não apenas os assalariados, mas peque
nos proprietários, arrendatários, parceiros e posseiros, pela identidade 
de condições de vida, pela similitude de interesses, formam o grupo 
ao qual nos compete representar. 

Tem sido incansável o trabalho desenvolvido pelo Movimento 
Sindical de trabalhadores rurais, através Sindicatos, Federações e 
Confederação na busca de reivindicações que, traduzidas em lei, 
possam trazer maior tranqüilidade e segurança àqueles que labutam 
no campo. Nesse sentido, um dos exemplos mais expressivos refere-se 
à instituição do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural -
PRORURAL. 

Sabemos que a Previdência Social Rural, foi instituída por inter
médio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, nos termos 
da Lei Complementar n.O 11, de 25 de maio de 1971, Lei esta que 
sofreu algumas alterações, consoante a Lei Complementar n.o 16, de 
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30 de outubro de 1973. Tais documentos, além do Regulamento, 
aprovado pelo Decreto n. ° 73.617, de 12 de fevereiro de 1974, formam 
a estrutura do PRORURAL, disciplinando a maneira do amparo 
previdenciário ao homem do campo, por intermédio do Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL). Nos termos do 
artigo 1.0 da Lei n.O 6.195, o Seguro de Acidentes do Trabalho, está 
a cargo do FUNRURAL. 

O Regulamento do Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural (Decreto n.o 73.617, de 12 de fevereiro de 1974), define 
explicitamente e de maneira incontestável, os beneficiários do Progra
ma, determinando: os trabalhadores rurais e seus dependentes. Senão 
vejamos o artigo 2.° do citado Decreto: 

"Art. 2.° - São beneficiários do PRORURAL: 

1.°) Na qualidade de trabalhadores rurais: 

a) a pessoa física que presta serviços de natureza agrícola 
diretamente a empregador, em estabelecimento rural ou 
prédio rústico, mediante salário pago em dinheiro ou 
parte "in natura" e parte em dinheiro, ou por intermédio 
de empreiteiro ou organização que, embora não cons
tituídos em empresa, utilizem mão-de-obra para pro
dução e fornecimento de produto agrário "in natura"; 

b) o produtor, proprietário ou não, que sem empregado, 
trabalhe na atividade rural, individualmente ou em 
regime de economia familiar, assim entendidos o traba
lho dos membros da mesma família indispensável à 
própria subsistência e exercido em condições de mútua 
dependência e colaboração." (Nós grifamos) 

Nota-se que a própria Lei de Previdência Social Rural não 
estabelece distinções quanto aos beneficiários de sua proclamação c 
vem corroborar o entendimento desta Confederação. 

Com efeito, nos termos da letra b do artigo 2.° do Decreto n.o 
73.617, de 12 de fevereiro de 1974, diploma legal que cuida exata
mente da assistência ao trabalhador rural, estão incluídos todos 03 

demais trabalhadores rurais não assalariados já referidos. 

Carece, pois, a Lei n.O 6.195, de 19 de dezembro de 1974, bem 
como seu Regulamento, de dispositivos que incorporem todos os tra
balhadores rurais ao Seguro de Acidentes do Trabalho, como o já 
acontecido no que tange ao PRORURAL. 

Apresenta a Lei, outra lacuna, visto não considerar os acidentes 
porventura sofridos pelos trabalhadores rurais no itinerário da 
jornada de trabalho. Eis que, mais uma vez evidencia-se a necessidade 
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de se suprir tal falha, posto que, este tipo de proteção já está 
consagrado em benefício das outras categorias profissionais. 

São os assalariados temporários, mais conhecidos como volantes, 
bóias-frias ou clandestinos, aqueles que se utilizam de transporte para 
chegar ao local de trabalho. 

Representam estes trabalhadores o expressivo contingente de 
mão-de-obra abundante e barata, decorrente de uma estrutura agrária 
pautada na concentração de terra e de renda. Inseguros quanto ao 
emprego, inseguros quanto ao salário e demais garantias trabalhistas, 
têm, nas próprias condições de trabalho a marca da insegurança. São 
transportados para os respectivos locais de trabalho em caminhões, 
não raro, velhos e sem qualquer cobertura, num raio que varia de 
60 até 100 km de distância. Os acidentes são comuns e sua incidência 
vem crescendo a cada dia. 

Não possui, contudo, o assalariado temporário o mínimo de 
condições para arcar com o ônus de um acidente para o qual não 
concorreu, mas que reduz sua já minguada renda, pela diminuição 
de sua capacidade laborativa. 

Do outro lado, o art. 2.° do Decreto 76.022, considera acidente 
de trabalho aquele que "ocorrer pelo exercício do trabalho rural, a 
serviço de empregador ... ". Ora, entendemos que no percurso de 
viagem está o trabalhador a serviço do empregador. Reconhecemos, 
no entanto, a necessidade de ser a Lei expressa nesse sentido, garan
tindo àqueles trabalhadores acesso ao benefício decorrente do acidente. 

Na oportunidade em que Governo, técnicos e dirigentes sindicais 
reúnem-se em mais um Congresso de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho, vem esta Confederação colaborar como representante dos 
interesses dos trabalhadores rurais, SUGERINDO, com base no 
exposto neste trabalho: 

1.°) Sejam estendidos os benefícios estatuídos pela 
Lei n.o 6.195 aos trabalhadores rurais, assim definidos no 
§ 1.0, letras a e b do art. 3.° da Lei Complementar n.o 11 
e nO art. 2.° do Decreto 73.617, que a regulamenta. 

2.°) Seja considerado de efetivo exercício, para efeito 
de acidente do trabalho, o percurso de viagem transcorrido 
pelo trabalhador rural até seu focal de trabalho. 

Ca) José Francisco da Silva, Presidente 
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SOCIAIS 

"VIAGEM DE GULLIVER" 

Às vezes ponho-me a assistir 
à passagem da vida ... 

. . . Da vida e de seus bonecos ... 

. . . E, quase sempre, nessas ocasiões, 
ao ver tais fantoches animados, 
me surge no espírito a convicção 
de que, este mundo é, na verdade, 
o verdadeiro País de Liliput ... 

"A VIDA" 

Disseram-me, certa vez, que a 
vida era um pau-de-sebo 
com uma nota falsa na ponta ... 

- Não sei porque, - mas, desde então, 
fiquei com uma raiva danada da vida! 

"QUADRINHA" 

Qual terá sido a razão 
por que nos coube a má sorte 
de nascer numa prisão, 
- já condenados à morte? .. 
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JURISPRUDf:NCIA 

DESAPROPRIAÇÃO. Os juros incidem sobre o valor do 
bem, monetariamente corrigido. Os honorários do advogado 
se calculam sobre a diferença entre a oferta e a conde
nação, também corrigidas monetariamente estas parcelas. 

Recurso extraordinário conhecido e provido. 

RELATÓRIO 

O Sr. Ministro Rodrigues Alckmin: - Decidiu o acórdão de 
f. 81 que, em desapropriação, os honorários de advogado e os juros 
compensatórios deviam ser calculados tendo à vista o valor do bem 
não corrigido. 

O recurso extraordinário, pelas letras a e d, alega dissídio de 
julgados (RE 48.540, 71.612, 77.959, 73.400) e ofensa ao artigo 
153, § 22, da Constituição Federal. 

Admitido e processado o recurso, alega-se que um dos funda
mentos do aresto foi o de não ter, a decisão exequenda, concedido 
a correção de tais parcelas. 

A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conheci
mento ou pelo não provimento do recurso extraordinário. 

:E: o relatório. 

VOTO 

O Sr. Ministro Rodrigues Alckmin (Relator): - Conheço do 
recurso e lhe dou provimento para que os juros se calculem sobre o 
valor do bem expropriado, corrigido monetariamente; e para que os 
honorários se calculem sobre a diferença entre a oferta e a conde
nação, ambos estes valores também monetariamente corrigidos. 

Para comprovar o dissenso do aresto recorrido, por qualquer 
de seus pretendidos fundamentos, leio o trecho do julgado trazido à 
colação: 

O representante não é parte na relação jurídica processual; ele 
tão-somente age em nome do representado. E, como quer Phi'ladelpho 
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de Azevedo, sc a sociedade tem representação implícita dos autores 
a ela filiados, parte em juízo são os autores, ou compositores, e não 
a sociedade que os representa. 

Nisso, aliás, difere a substituição processual da mera represen
tação, pois, enquanto o substituto processual é parte, o representante 
não o é. Na substituição processual, o substituto age em nome 
próprio, como sujeito da relação processual, diferentemente do repre
sentante que age em nome do representado, o verdadeiro titular da 
relação jurídica processual. 

Na espécie sub censum, ainda que se entendesse haver repre
sentação implícita, os titulares do direito de ação seriam, evidente
mente, os compositores cujos interesses estão sendo reclamados. 
A sociedade apenas os representa como mera mandatária, pois 

" ... se os honorários constituem parcela da indenização; se a 
lei manda que, decorrido prazo de um ano a partir do laudo, se 
corrija o valor da indenização, o melhor entendimento é o de que 
também aquela parcela deverá ser corrigida por força do disposto 
r::o artigo 26, § 2.0 , da Lei das Desapropriações. Conseqüentemente, 
não há falar em que, no caso, se concede correção monetária sem 
lei que a autorize; nem em vulneração do artigo 891 do C. Pro 
Civ./39 (pois a correção decorre de lei aplicável na fase executória); 
nem de ofensa ao artigo 27, § 1.0, do Dec-Lei 3.365/41, que não 
exclui a revalorização". 

E quanto aos juros moratórios invoca-se julgado que os mandou 
computar sobre o valor atual, "feita a correção monetária". 

REGISTRO DE IMóVEIS E SENTENÇAS DE DESQUITE, 
NULIDADE OU ANULAÇÃO DE CASAMENTO 

Nicolau Balbino Filho 

Desquite: "O desquite é um dos modos tenninativos da 
sociedade conjugal". 

Amigável ou judicial, ele está sempre dependente de sentença; 
no primeiro caso, uma sentença de efeito meramente homologatório; 
no segundo caso, de natureza decisória. 

Em qualquer hipótese, uma das conseqüências da sentença 
proferida no processo de desquite, judicial ou amigável, é a de pôr 
termo ao regime matrimonial de bens, como se o casamento fosse 
dissolvido (Cód. Civil, artigos 267 e 322). 
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No desquite por mútuo consentimento o casal regula na inicial 
a partilha dos seus bens (Cód. de Processo Civil, artigo 1.121, n.o 1). 

Não havendo acordo quanto à partilha dos bens, esta será feita 
depois de homologado o desquite, na forma do Livro IV, Título I, 
Capítulo IX, do Código de Processo Civil. 

No desquite litigioso, a partilha é, porém, uma conseqüência 
da sentença decisória. 

"Esta, nenhuma relação pode ter com a partilha, ato posterior 
e em fase distinta". 

Nulidade ou anulação de casamento. "Casamento nulo é 
o que, inquinado por algum vício essencial, não produz 
efeito algum, nem para os contraentes, nem para os filhos, 
nem para terceiros (Cód. Civil, art. 207). A declaração 
da nulidade pode ser provocada por qualquer pessoa, que 
tenha interesse nela, ou ex-offício, pelo Ministério PúbIko. 
Considera-se como não existente, o que não existe e nenhum 
efeito produz, segundo afinna conhecida regra jurídica." 

O casamento é anulável quando contraído com algum vício 
capaz de determinar sua ineficácia, porém, que poderá ser eliminado, 
rcstabelecida, assim a normalidade do enlace matrimonial. São 
anuláveis os casamentos contraídos com infração de preceitos relativos 
à verdade e à clareza do consentimento das pessoas sob cujo poder 
c cuidado se acham os contraentes, à idade matrimonial. 

A nulidade do casamento retroage ao momento da celebração 
do matrimônio e o anula em sua origem. 

Seu efeito, quanto ao regime de bens, estabelece a suposição 
de que, de direito, ele nunca existiu; mas, antes da sentença de 
anulação, o matrimônio existiu de fato. 

Os bens que estiverem em comunhão de fato devem ser 
partilhados e, conseqüentemente, registrados em nome de seus 
respectivos proprietários. 

Segundo Pontes de Miranda, "cada cônjuge se retira, não com 
a metade, mas com os bens que entraram para o casal, lucros, dívidas 
e demais ônus, salvo o direito a cada um de reaver por indenização, 
o que a arbítrio do outro se tenha alienado." 

Ensina M.M. de Serpa Lopes: "No casamento inexistente, da 
sentença que assim o reconhecer (se para tanto houver necessidade 
de julgamento) nada há que transcrever, pois se trata de um fato 
de existência impossível". 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 43 



"Por conseguinte, se os bens já se encontram transcritos em 
nome do cônjuge, que, efetivamente, seja o seu proprietário, sem 
que tais bens tenham ingressado na comunhão de fato, não se faz 
mister nova transcrição." 

(Da "Tribuna da Justiça") 

INTERESSE PÚBLICO, NECESSIDADE 
E UTILIDADE púBLICA 

José Cretell'a Júnior 
(Catedrático - FDjUSP) 

"Propriedade e desapropriação são dois pratos da mesma 
balança, cujo fiel é o interesse público. Este é que deverá 
dirtar, em cada caso, a preponderância de uma ou dei outra. 
Mas a noção do interesse público varia no tempo e no 
espaço" (CaJ.'~s Medeiros Silva, A desapropriação por 
interesse social, em RDA 29/3). 

Ao lado da expressão utilidade pública, usa-se também a 
expressão interesse público. Não só a noção do interesse varia no 
tempo e no espaço. A própria causa toma nomes diferentes, ora 
sendo designada por necessidade pública, ora por utilidade pública. 
Haveria matizes significativos que permitissem distinguir, de modo 
absoluto, a necessidade da utilidade pública? A nosso ver, essas duas 
expressões são de significação relativa. 

("Comentários às leis de desapropriação"). 

I.R. - TRIBUTAÇÃO DE EMPRESAS RURAIS 

Parecer normativo CST N.o 145 de 21 de novembro de 1975. 

44 -

Imposto sobre a renda e proventos 

MNTPJ - 2.24.1500 - ResultadoS das empresas que 
exploram a agricultura, a pecuária e a criação de outros 
animais. 

O regime tributário instituido pelo Decreto-lei n.o 1.382/74 
só se apoca às empresas agrícolas constituídas exclusiva
mente para exploração das atividades relacionadas no 
aMigo 1.0 do Decreto-lei n.o 902/69, com exclusão das de 
transfonnação de seus produtos e subprodutos. 

DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 



Dúvidas têm sido levantadas a respeito da aplicação 'do regime 
tributário de que trata o Decreto-lei n.O 1.382 de 26-12-74, no 
tocante às atividades das empresas beneficiárias. 

2 . O referido diploma legal, ao instituir nova forma de 
tributação das empresas rurais, contemplou apenas aquelas consti
tuídas exclusivamente para a exploração das atividades agrícolas ou 
pastorís, da apicultura, avicultura, sericicultura, piscicultura c outras, 
de pequenos animais, e das indústrias extrativas vegetal e animal, 
excetuadas as de transformação de seus produtos e subprodutos. 

3 . Deste modo, empresa que se dedique a outras atividades 
além daquelas não será alcançada pelo referido regime tributário. 
Nesse caso, poderá constituir uma empresa subsidiária exclusivamente 
para a exploração das atividades abrangidas pelo Decreto-lei n. o 
1.382/74, admitindo-se, como despesa operacional, valores razoáveis 
pagou à controladora, a título de aluguel e arrendamento, pela 
utilização de local e instalações de sua propriedade, se for o caso. 

(D.O.O. 19-12-75) 

Ação executiva - Arrimada em escritura de confissão de 
dívida, com garantia hipotecária e títulos de crédito que a 
originaram. Procedência. 
11 - Recurso extraordinário invocando negativa de vigência 
dos artigos 223, parágrafo único, do C. Pro av., e 8.° do 
Dev. 22.626/33, (despesas judiciais) e d~dio. 
111 Inocorrência de qualquer dos pressupostos. 
Motivação. 
IV - Excepcional não conhecido. 

RELATORIO 

o Sr. Ministro Thompson Flores: Contra o recorrente - pessoa 
física e jurídica, e, como assim Antônio Doris - promoveu a 
recorrida ação executiva fundada não só nos títulos de crédito de 
fls. 8 e segs., avalizados pelo último demandado, como, quanto aos 
dois primeiros, não só por aqueles, mas também pelo contrato de 
fls. 5-6v. - escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária, 
para a cobrança das dívidas nela referidas. 

2 . Procedida a penhora no imóvel hipotecado, houve 
contestação. 

Saneado o processo, originando agravo processual, a termo 
sentenciou o magistrado, acolhendo o pedido. 
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Assim conclui o decis6rio, f. 61: 
" .. . julgo procedente a ação, para condenar, como condeno os 

réus solidariamente, a pagarem à autora a quantia de Cr$ 9.050,91 
(nove mil e cinqüenta cruzeiros e noventa e um centavos), acrescida 
dos juros convencionados de um por cento ao mês, contados do 
vencimento dos títulos; outrossim, condeno apenas o réu Lib6rio 
Doris na multa de dez por cento, sobre a dívida, prevista na escritura 
de hipoteca. Como é evidente, os outros réus não podem ser 
responsabilizados por essa obrigação, assumida tão-somente pelo 
hipotecante. A multa em apreço, outrossim, segundo o artigo 8.° do 
Decreto 22.626/33, reputa-se destinada a atender a honorários de 
advogado. Condeno, ainda, os réus nas custas e julgo subsistente 
a penhora de f. 22". 

3 . Apelou, apenas, o recorrente. Sem sucesso, entretanto, eis 
que o ego Tribunal de Justiça, por sua 3.a Câmara Civil, após julgar 
prejudicado o agravo processual, manteve a sentença. 

Data o acórdão de 10-8-71 e sua ementa dispõe, f. 81: 
"Ação executiva. Títulos de dívida líquida e certa. Sentença 

julgando procedente a ação. Recurso não provido". 

4. Daí o recurso extraordinário interposto a fls. 84/86, sob 
pretenso pálio das letras a e d do permissivo constitucional. 

Admitido, com restrições, pelo despacho de f. 96, processou-se 
com razões de ambas as partes, fls. 78/79 e 101/103. 

f: o relatorio. 
VOTO 

o Sr. Ministro Thompson Flores (Relator): - Não conheço 
do recurso. 

2 . Fundou-se ele, como explicitou o relatório, no artigo 119, 
IH, a e d, da Constituição. 

No que toca àquele sustenta o executado que ocorreu negativa 
de vigência do artigo 223, parágrafo único, do C. Pro Civ., e 8.° do 
Dec. 22.626/33; ali porque se admitiu inserção do contrato da venda 
de mercadorias que originou não só os títulos em execução, como 
o contrato com hipoteca, depois da inicial; aqui: porque não se 
compreendem na multa contratual as custas judiciais; e no que se 
refere ao dissídio, dado que decisórios de outros tribunais os quais 
são indicados e parcialmente transcritos, cuidaram de hipóteses 
diversas. 
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3. Inocorrem, todavia, quaisquer dos pressupostos. 
Realmente. 
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Assinalou a sentença que não se fazia mister a exibição do 
contrato em questão face à índole de execução e os documentos 
oferecidos. Demais, tinha o recorrente meio próprio para 
alcançá-lo, f. 31. 

Mas, nesse particular assinalou o acórdão, f. 81: 
"A sentença recorrida deve ser confirmada, e o agravo no auto 

do processo, interposto a fls. 32-33, contra o despacho saneador, 
perdeu o objeto, uma vez que o documento cuja exibição foi 
indeferida veio aos autos (fls. 35-55), entregue pela apelada ao perito, 
e anexado ao laudo de f.". 

Assim por outro meio alcançou o recorrente o seu propósito, 
e antes da audiência, o que proporcionou sua apreciação, afastando, 
pois, a incidência do invocado parágrafo do artigo 223 citado. 

Sem préstimo, pois, os arestos paradigma por cuidarem de 
hipóteses totalmente diversas (RI, artigo 305). 

Resta o artigo 8, argüido. 

Quando razões outras inexistissem para afastar sua inaplicação, 
sucede que, com o advento da Lei 3.942/61, a dúvida ficou dirimida 
e já vigorava ela ao tempo do contrato de fls. 5-6v., de 15-6-67. 

Eis o seu texto, (196-400, R. For.): 

"Artigo 1.° - Acrescente-se ao artigo 8.° do Decreto 22-626, 
de 7-4-33 (Lei da Usura), o seguinte: 

Parágrafo único - Quando se tratar de empréstimo até Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) e com garantia hipotecária, as multas 
ou cláusulas penais convencionadas reputam-se estabelecidas para 
atender, apenas, a honorários de advogados, sendo as despesas 
judiciais pagas de acordo com a conta feita nos autos da ação judicial 
para cobrança da respectiva obrigação". 

Por esta mesma razão sem valia o único julgado, o desta Corte 
- RE 55.274 de 30-4-64 (Ementário 579), pois não consta que 
reflita hipótese análoga ou semelhante à dos autos (RI, artigo cit., 
SÚDlllia 291). 

4. Em conseqüência, o recurso não tem qualquer possibilidade 
de vencer a preliminar de conhecimento. 

É O meu voto. (S.T.F. - RE 76.730 - PR - Rel., Ministro 
Thompson Flores - Recda., Companhia Atlantic de Petróleo -
Não conhecido unânime. - Presidência do Sr. Ministro Barros 
Monteiro. Presentes à Sessão os Srs. Ministros Thompson Flores, 
Dilac Pinto, Antônio Neder e Xavier de Albuquerque e o Dr. Oscar 
Corrêa Pina, Procurador-Geral da República, substituto. - Brasília, 
1.0 de outubro de 1973). R .T .I., vol. 73, pág. 829. 
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REGISTRO CIVIL 

ASSENTO DE NASCIMENTO - Filho Adotivo -
Pedido de retificação para a consignação dos nomes dos 
avós adotivos. 

Em recurso, a que deu provimento, unanimemente, decidiu o 
Tribunal: "Entendeu o Magistrado ser impossível o acolhimento do 
pedido porque a adoção estabelece parentesco meramente civil entre 
o adotante e o adotado, não se extinguindo o parentesco natural 
resultante da adoção "ex vi" do art. 378 do C. Civil." "Em que 
pesem as considerações do nobre Magistrado e os fundamentos do 
v. acórdão inserto no vol. 18/96, da revista deste Tribunal, é de se 
acolher o pedido de averbação formulado pelo apelante." u.f: evidente 
o seu exagero, face ao art. 2.° da Lei 3.133/57 ... Verifica-se, 
assim, como assinala o ven. acórdão inserto na RT 323/198, que o 
atual sistema da lei brasileira Ué o da mais extensa liberdade." 'f: 
verdade que essa liberdade não pode ir ao extremo de excluir o 
parentesco sangüíneo, como ainda assinalou aquele venerando aresto 
e isto por óbvias razões, como as relativas à sucessão e aos impedi
mentos matrimoniais. Por isso mesmo é que não se pode confundir a 
adoção simples admitida pelo C. Civil, com a legitimação adotiva da 
Lei 4.655/65. O que pode e deve ser admitido é exatamente o que 
pediu o apelante, ou seja, averbar os nomes dos avós adotivos no 
assento de nascimento do adotado, com o que ficará preservado o 
direito do parentesco sangüíneo ou natural, como determina o art. 
378 do C. Civil, para que nas futuras certidões a serem expedidas 
apareça o nome da menor como sendo filha dos adotantes e neta dos 
pais adotivos, dos adotantes, sem qualquer outra referência, a não 
ser que resulte de requisição judicial." 

- Acórdão de 10-12-73, da La Câm. Civ. do TJSP, na Ap. 
228.513, de Itapetininga (Jonas Vilhena, Preso e Rel.). - Rev. Jur. 
do TJSP, Vol. 27, pág. 133/4. 

(Tribuna da Justiça) 

IMISSÃO DE POSSE - Ação do adquirente de bens - Meio 
processual abolido pelo vigente Código de Processo Civil - Obtenção 
da entrega de imóvel arrematado em hasta pública - A lei processual 
vigente aboliu a ação de imissão de posse destinada ao adquirente 
de bens para haver a respectiva posse do alienante ou daqueles 
terceiros que em nome do primeiro a detenham. Tratando-se de 
arrematação, o procedimento adequado para a obtenção da entrega 
do imóvel arrematado é a execução para a entrega de coisa certa 
(TJSP - 6.a Câm. Civ.; ap. n.o 241.134 - Piracicaba reI. Des. 
Dimas R. de Almeida; j. 14-03-75; v.u.). 
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POSSESSÓRIA - Mandado liminar concedido - Turbação 
pelo réu - Expedição de novo mandado a favor do autor - A 
circunstância de ser facultada ao autor a via de artigos de atentado, 
nos termos do art. 879, IH do Código de Processo Civil, nada impede 
que peça simples revigoramento do mandado inicial de posse, não 
obedecido pelo réu (TJSP - l.a Câm. Civ.; ag. insto n.O 239.237 -
Mogi das Cruzes: reI. Des. Moretzsohn de Castro; j. 17-12-74; v. u.). 

REGISTRO DE IMÓVEIS - Cessão e transferência de direitos 
hereditários - Inexiste disposição legal que permita a transcrição de 
escritura de cessão e transferência de direitos hereditários (TJSP
CSM; ag. pet. DJ. 240.459 - SP reI. Des. Márcio Martins Ferreira; 
j. 24-2-75). 

REGISTRO DE IMÓVEIS - Inventário - Finalidade do 
registro do formal de partilha - A transcrição da partilha em inven
tários é feita não para investir os herdeiros no domínio, mas para 
completar um dos direitos elementares do domínio, ou seja, direito 
de dispor do imóvel, justamente para oferecer maior segurança às 
relações jurídicas que a tiveram por objeto (TJSP-CSM; ag. pet. 
240.668 - Estrela d'Oeste; reI. Des. Márcio Martins Ferreira; 
j. 7-3-75). 

DIREITO DE VIZINHANÇA - Muro divisório - Cons
trução - Falta de consentimento do vizinho interessado -
Cobrança de metade da despesa - Ação improcedente -
Para que o proprietário do terreno vizinho seja obrigado a 
concorrer para a construção do muro, é preciso que as 
despesas sejam previamente acordadas, ou em caso de recusa 
a detenninação judicial (TJSP-3.a Câm. Civil; ap. n. 
243.686-Leme; reI. Des. Carlos A. Antonini; j. 3-7-75; nego 
provto.; v.u.). 

Acordam, em Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do 
Estado, adotado o relatório de fls., por votação unânime, negar 
provimento à apelação. 

O autor construiu um muro divisório entre o seU prédio e o 
do réu, deste reclamando a metade das despesas efetuadas, com 
fundamento no art. 588, § 1.°, do Código Civil. 

Provado ficou, entretanto, pelo depoimento do próprio autor, 
que ele não obteve o consentimento do adversário para a edificação 
do muro, nem ajuizou previamente ação para o reconhecimento de 
tar obrigação por par te do réu. 

O Juiz, repelindo a demanda por estes motivos, decidiu de acordo 
com a doutrina e a jurisprudência: Washington de Barros Monteiro, 
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"Direito das Coisas", pág. 154; Orlando Gomes, "Direitos Reais", 
pág. 289; Carvalho Santos, "Código Civil Brasileiro Interpretado", 
10.a ed., voI. VIII, pág. 194; Revista dos Tribunais, 407/141 e 
465/167. 

E certo que a matéria não é de tod.o pacífica, sustentando Pontes 
de Miranda a desnecessidade do acordo prévio ou de ação que 
reconheça a obrigação do confinante ("Tratado de Direito Privado", 
3.a ed., tomo 13, pág. 432). 

Merece ser seguido, contudo, o entendimento tradicional, sob 
pena de facultar-se a quem constrói o muro realizar as despesas que 
bem entender, até em medida supérflua, não restando ao confinante 
senão sujeitar-se a elas. Daí dizer Orlando Gomes que, "Para que o 
proprietário do terreno vizinho seja obrigado a concorrer para a 
construção dos tapumes, preciso é que as despesas sejam previamente 
acordadas; exige-se, em suma, seu consentimento, ou, em caso de 
recusa, a detenninação judicial" (ob. e loco cit.). 

E bem o caso dos autos. O réu é homem pobre, que foi obrigado 
a valer-se da assistência judiciária para defender-se. O autor construiu 
muro que se pode reputar de "luxo", avaliado hoje em cerca de Cr$ 
10.000,00. Seria injurídico que o réu, sem ter anuído na construção, 
fosse compelido a arcar com despesa tão vultosa para as suas posses. 
A sentença, pois, além de acomodar-se à doutrina e à jurisprudência 
vencedoras, fez justiça às partes. - São Paulo, 3 de julho de 1975 -
Desemb. Cantidiano Garcia de Almeida, Presidente com voto -
Desemb. Carlos A. Antonini, Relator. - Participou do julgamento, 
com voto vencedor, o Sr. Desembargador Costa Leite (BoI. da AASP, 
n.o 884, pág. 295). 

CASAMENTO - Anu1ação - Ação proposta pela mu1her 
- Impotência "coeundi" atribuída ao marido - Prova não 
convincente - Ação improcedente. O sistema de nulidade 
do casamento é dominado pelo cuidado de manter a esta
bilidade do matrimôDÍo, no interesse da familia e do Estado. 
N. 242.567 - Capital - Apelante: V.B.L. - Apelado: 
M.J.L. 

Vistos, relatados e discutídos estes aulos de apelação cível n. 
242.567, da comarca de São Paulo, em que é apelante V.B.L. sendo 
apelado M.J.L. 

1 . A sentença julgou improcedente a ação e a autora apelou 
dizendo que até a separação do casal, ocorrida quase um ano após 
o matrimônio, continuava virgem, pois o marido não conseguira 
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realizar o ato sexual. O Curador Geral adotou sua argumentação, 
mas o Defensor do Vínculo e a Procuradoria-Geral da Justiça 
manifestaram-se pela confirmação. 

2. No casamento não há nulidades virtuais. São inaplicáveis 
os princípios gerais de Direito que invalidam os atos jurídicos. 
Rege-se por normas próprias, O sistema de nulidade do casamento 
é dominado pelo cuidado de ma"nter a estabilidade do matrimônio, no 
interesse dos cônjuges, da prole, e do Estado. Assim, esse regime não 
se adapta ao Direito das coisas ou das obrigações, quando eivado 
de nulidade. 

3 . Inegável a tendência jurisprudencial de anular o casamento 
quando, apesar de longa coabitação, o marido não consegue consumá
-lo, conservando-se virgem a mulher. A diversidade das decisões 
decorre da matéria fática, vale dizer, do exame da prova dos autos. 
A prova compete a quem alega a nulidade ou anulabilidade do 
matrimônio. E tratando-se de direitos indisponíveis das partes, 
insignificante é o valor da confissão, ficta ou não. 

4. O laudo, por demais sucinto, aceita a versão do marido de 
tratar-se de impotência psíquica, e consigna a falta de sinais de 
ruptura himenal. Não explica porque é relativa a impotência, nem 
esclarece se a membrana é complacente ou não. No entanto, sabem 
todos que a impotência "coeundi" pode ser antecedente ou 
,Subseqüente, absoluta ou relativa, irremediável ou não. Sabe-se, 
também, que varia o hímen: delgado, fibroso, complacente ou não. 

5. Ora, ensina a doutrina que, se a integridade dó hímen é o 
sinal mais característico da virgindade, nem sempre constitui prova 
irrecusável, pois pode subsistir não obstante o comércio sexual 
(Washington de Barros Monteiro, "Direito de Família", pág. 90). 
Lembre-se, ainda, que 1/5 do total dos hímens é complacente (Alípio 
Silveira, "O Erro Essencial na Anulação do Casamento", pág. 66). 

6. Impõe-se, destarte, a conclusão de ser precária a prova 
coligida. O Juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 436 do 
CPC), que só vale por sua fundamentação, aqui inexistente salvo 
para admitír, sem afirmar, como causa um "distúrbio psíquico" e 
sem sugerir seja perpétuo. Portanto, inconseqüente. 

7. A outra prova é a confissão judicial do réu, de reduzido 
do valor. lnócua face a flagrante contradição entre o depoimento 
e a contestação, em ponto essencial, "qual seja, ter a autora conheci
mento, anteriormente ao casamento, da inaptidão sexual do marido". 
Tão frágeis elementos tornam desnecessária a conversão do julgamento 
em diligência para complementar a prova. 
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8. Ante o exposto: Acordam os Juízes da 2.a Câmara Civil 
do Tribunal de Justiça de São Paulo por votação unânime, negar 
provimento à apelação. 

São Paulo, 24 de junho de 1975 - Lafayctte Salles Júnior, 
Preso com voto - Almeida Bicudo, Relator - Participou do julga
mento, com voto vencedor, o Des. Gonzaga Júnior. (Rev. dos Tribs., 
vol. 482, pág. 77). 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo de Recurso 0,° 50/76 - Monte Azul Paulista 
Recte.: Ary Ribeiro Leite - Recda.: Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto 
por Ary Ribeiro Leite, contra decisão da Comissão de Concurso para 
provimento do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e 
Anexos do distrito de Paraiso, da comarca de Monte Azul Paulista. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
dar provimento, ao recurso, para contar a prol do recorrente mais 
um ponto, resultante da conclusão de nível médio. 

O artigo 20, parágrafo único, n.O 2, do Decreto-'lei 159/69, 
atribui dois pontos a candidato que disponha de diploma de outro 
curso, além de bacharel, de nível superior ou médio. Os diplomas, 
quer de técnico de contabilidade, quer o de professor, são de con~ 
clusão de curso de grau médio (artigos 47, "a" e 52, da Lei n.o 
4.024/61 e 5 e 10 do Decreto-lei n.o 6.141/43). 

São Paulo, 24 de setembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça c Relator; Acácio Rebouças, Corregedor Geral 
da Justiça. 

Processo de Recurso 0,° 49/76 - Osasco - Recte.: Antonio 
Lários Fernandes - Recda.: Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto 
por Antonio Lários Fernandes, contra a decisão da Comissão de 
Concurso para provimento do 4.° Ofício de Justiça e Anexos da 
Comarca de Osasco. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento. 
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A preferência reclamada, com base no artigo 30 do Decreto-lei 
n. ° 159/69, dá-se entre os classificados: supõe que o candidato tenha, 
pela classificação obtida, condições de figurar na lista, isto é, supõe 
a classificação no concurso. Isso não ocorre, uma vez que os pontos 
conferidos, contra o que nada reclama o recorrente, o puseram em 
undécimo lugar Cf. 37). 

Evidentemente, o candidato não pode prevalecer-se de classifi
cação alcançada em concursos de menor disputa, para sobrepor-se, 
a despeito da suplantação de seus títu los, em concurso onde apare
ceram pretendentes melhor titulados: classifica-se por três vezes para 
cartórios fracos, e, depois, arreda o concurso, requisitando um direito 
de preferência apenas por ter sido admitido a ele. 

Não é esse o entendimento da lei. Faz-se mister que, além de 
admitido, o candidato tenha sido também classificado. Aí, então, 
poderá ser invocada a preferência. 

Não é só. 

Trata-se de promoção de 2.a para 3.a classe, e o recorrente 
não demonstrou que, nessa categoria, o presente concurso se alinhe 
em ordem de consecutividade, relativamente àqueles de 1973 e 1974, 
onde se deram as alegadas preterições Cf. 10); nem mostra que suas 
anteriores classificações tenham sido consecutivas. A lei diz: "que 
figurar em três listas tríplices consecutivas e imediatamente ante
riores". O objetivo não é armar o candidato de um trunfo a ser usado 
quando bem lhe aprouver. O que ela, visa é dar realidade à carreira 
que implantou, estimulando os funcionários a segui-la. Para isso 
premia aqueles que querem realmente fazê-la, isto é, os que se ins
crevem e disputam consecutivamente as vagas ocorrentes e que, 
classificados, são preteridos na nomeação. Quem não tenha disputado 
consecutivamente as três últimas vagas, não goza do favor legal. 

São Paulo, 24 de setembro de 1976 

Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; Dimas 
Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 

Agravo de Petição n.o 247.363 - Ubatuba - Agvte.: João 
Bento de Carvalho - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis da 
Camarca. Acórdão. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Petição 
n.o 247.363, de Ubatuba, em que figuram como agravante João 
Bento de Carvalho e como agravado o Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca, 
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Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimento ao recurso, pagas as 
custas "ex lege". 

1. Cuida-sc de dúvida suscitada pelo agravado, que se recusou 
a registrar o formal de partilha de fls . 4/23, sob o fundamento de 
que os característicos e confrontações do imóvel nele descrito são 
completamente divergentes daqueles constantes das duas transcrições 
anteriores, assim explicitando as diferenças: 

"Nos títulos anteriores que foram objeto do citado arrolamento, 
consta que o finado José Ignácio do Rosário, adquiriu cinqüenta 
braças pela transcrição n.O 1.439 e as outras cinquenta (50) braças 
pela transcrição n. ° 1.440, totalizando cem (100) braças de uma 
parte de terras no lugar denominado "Cambory", mencionado pois, 
nos referidos títulos, apenas a denominação do imóvel e metragem, 
não fazendo menção se o mesmo faz frente para terrenos de marinha 
da Praia do Camburi c como também omite suas confrontações". 

"No título ora apresentado, o mesmo imóvel é agora consistente 
de uma gleba de terras com cem (100) braças de frente para a Praia 
do Camburi ou Cabori, subentendendo que estão incluídos os terrenos 
de marinha, bem como o surgimento das confrontações" (fls. 
3/3 v. sic.). 

Impugnando, o suscitado bateu-se pelo registro do formal, que 
se origina de títulos anteriores ao Código Civil, fato que, diz bem 
demonstra a improcedência da dúvida (fls. 25/30). 

Opinou o Dr. Curador, todavia, pela procedência (fls. 44/44v.) 
e nesse sentido sobreveio a sentença de fls. 46/49). 

Tempestivamente, agravou o suscitado, reiterando suas anteriores 
assertivas (fls. 52/58). Opinou o Dr. Procurador da Justiça, após 
a subida dos autos, pelo desprovimento do recurso (fls. 99/100). 

2 . .E: de toda evidência que não podia O agravante, unila
teralmente modificar os característicos e confrontações do imóvel, 
colocando-os em total divergência 'Com os constantes do Registro 
Imobiliário (cf. artigo 213, parágrafo 22.°, da Lei n.o 6.015/73). Se 
o fez, sujeita-se agora a norma do artigo 225 , parágrafo 2.° da Lei 
citada, que, dispondo a respeito dos títulos admitidos a registro, 
assentou: "consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os 
títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida. com o que 
consta do registro anterior". 

Aliás, neSSe mesmo sentido scmpre foi interpretado o disposto 
nos artigos 247 e 248 do anterior regulamento dos Registros Públicos, 
Decreto n.o 4.857, de 9-11-1939 (cf. Acórdão do Conselho Superior 
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da Magistratura do Biênio 1972/1973, Lex Editora, págs. 112, 131, 
133, 242 e 336). 

Não vale argumentar, como o agravante, que os dois títulos, aos 
quais se filia o formal de partilha, são anteriores ao Código Civil, 
tendo sido desnecessariamente registrados em 1916 e 1917, circuns
tância que, ao que pretende, elidiria a dúvida, não podendo ser 
consideradas, como óbices ao registro, as transcrições n.os 1.439 e 
J .440, feitas em 1954 (fls. 31/32), meramente repetitivas daquelas 
efetuadas em 1916 e 1917 (cf. fls. 53/54). 

Na verdade, nada têm a ver com o desate da questão a anciani
dade dos títulos, a eventual repetição de suas transcrições, e a discuti
díssima questão da obrigatoriedade de seus registros, quando anteriores 
ao Código Civil. 

f: que, registrados como estão (fls . 31/32) - o que, aliás, atende 
ao disposto no art. 195 da atual Lei de Registros Públicos - o 
formal que se lhes seguiu não pode ser registrado, por não descrever 
o imóvel com os mesmos característicos e confrontações. 

Por outro lado, se os títulos não estivessem registrados, ao con
trário do afirmado pelo agravante, seriam necessariamente apresen
tados quando do registro do formal de partilha, pois ambos constituem 
marcos iniciais de transações subsequentes (cf. acórdão "in" obra 
citada, pág. 140/142, especialmente item 4). 

Em suma, os títulos originários, se não registrados, ou as trans
crições deles, haveriam de ser retificados, para se assegurar o prin
cípio da continuidade, de par com a segurança e certeza que devem 
embasar os atos do Registro Imobiliário. Sem isso, o formal é que 
terá de ser retificado, para por-se em harmonia com os títulos 
anteriores. 

Sob tais fundamentos, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 13 de setembro de 1976. 

(a a) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Adv. Dr. João Bento de Carvalho. 

Apelação Cível n.o 254.633 - Capital - Apte. Anselmo Laso 
Lopes - Apdo. Sr. Oficial do 17.° Cartório do Registro Civil das 
Pessoas Naturais. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
254.633, de São Paulo, em que é apelante Anselmo Laso Lopes e 
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apelado o Sr. Oficial do 17.° Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais, desta Capital: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

I . Efetivamente, c~mo bem salientado pelo Dr. Procurador da 
Justiça, no lúcido parecer de fls. 45-46, a sentença só merece crítica 
quando admitiu que a Lei dos Registros Públicos, através de seus 
artigos 55, 59 e 60, teria aberto uma exceção à regra contida no 
artigo 1.0 da Lei n.O 883, de forma a permitir, em hipótese como a 
dos autos, o reconhecimento do filho adulterino, ainda na constância 
da sociedade conjugal. 

Por sinal, parece que o equívoco cometido pela decisão recorrida 
ganha dimensões maiores no recurso interposto e no parecer lançado, 
às fls. 30-37, pelo Dr. Curador de Registros Públicos. 

t certo, porém, que o acórdão prolatado por este E. Conselho, 
no julgamento da Apelação Cível n.O 251.558-76, de Araraquara, 
faz, não só o necessário reparo à sentença, como, ainda, responde, 
com segurança, às críticas do apelante e às objeções da douta Cura
doria, bastando, assim, que aqui seja reproduzido o tópico da decisão, 
que foi transcrito no parecer de fls. 45: 

A legislação sobre reconhecimento de filhos ilegítimos (artigos 
355 e seguintes do Código Civil e Lei n.o 883-49) é de ordem pública 
e de natureza material ou substantiva. Não foi expressamente revogada 
pelo artigo 296 da nova Lei dos Registros Públicos e nem se mostra 
incompatível com esta. 

Nada autoriza o entendimento de que norma simplesmente regu
lamentadora da prática de atos materiais, estabelecidos com o único 
objetivo de documentar ou facilitar a prova de certas situações de 
fato, possa por interpretação não autorizada à vista daquela finalidade 
restrita, ab-rogar ou derrogar regras de Direito Material e de ordem 
pública. 

Os artigos 55, 59 e 60 da Lei n.o 6015/73 correspondem, respec
tivamente, aos arts. 69, 73 e 74 parágrafo único do Decreto n.o 
4.857/39, pelo que permanece inalterada a legislação civil anterior. 

Quando se refere aos filhos ilegítimos, o artigo 60 da nova Lei 
dos Registros Públicos não pode ser interpretado isoladamente, mas, 
sim, em conjunto com o artigo 55 da mesma Lei, onde o legislador 
expressamente referiu a existência de condições de ilegitimidade, 
impedientes do reconhecimento". 
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Acrescente~se, apenas, para que se complete a resposta, e sempre 
com utilização fiel das palavras da decisão colacionada, que "as 
condições impedientes, na conformidade da lei substantiva, são, 
exatamente, a incestuosidade e a adl'llterinidade da filiação". E 
prosseguindo: 

"A primeira vigora sempre, e a segunda, enquanto não dissolvida 
a sociedade conjugal do progenitor adúltero". 

Por essas razões, não se pode entender que a 'legislação vigen.te 
tenha sofrido qualquer alteração pela superveniência da Lei dos 
Registros Públicos. 

II. Não se argumente, em favor da ab-rogação da legislação 
anterior, com o disposto no artigo 57, § 2.° da Lei 6.015/73, como 
pretende a digna Curadoria de Registros Públicos, ao afirmar que a 
regra citada teria alterado o artigo 240 do Código Civil. 

1:: que as disposições invocadas têm campo de incidência distinto, 
de sorte que uma não interfere na matéria disciplinada pela outra. 

Com efeito, o artigo 240 do Código Civil, na verdade, atribui 
à mulher, com o casamento, o nome do marido, independentemente 
da vontade deste. 

Já o artigo 57, § 2.°, da Lei 6.015/73, cuja crítica não cabe 
aqui fazer, apenas contempla uma faculdade, que dá à mulher 
solteira, desquitada ou viúva, que viva com homem solteiro, desqui
tado ou viúvo, excepcionalmente e havendo motivo ponderável a 
possibilidade de averbar o patronímico de seu companheiro; e, por 
isto mesmo, o aditamento fica na dependência da concordância 
daquele com quem ela viva, e só pode ser procedido de decorridos, 
no mínimo, 5 anos da convivência comum, ou existindo filhos nascidos 
daquela união. 

As hipóteses são, assim, completamente diferentes, o que torna 
inaproveitável a conclusão que se quer extrair da previsão legal, pois 
nelas não se vê revogação geral ou parcial, expressa ou tácita da lei 
substantiva civil. 

Ademais, o exame do dispositivo citado, da Lei dos Registros 
Públicos, se insere num conjunto de disposições que bem revelam o 
caráter instrumentário do referido diploma legal, pois a averbação 
para o aditamento do nome do companheiro parece destinada, pela 
Lei, a provar o estado de convivência comum, tanto que poderá ser 
cancelada a requerimento de uma das partes, ouvida a outra, o que 
não ocorre com os apelidos do marido, que são acrescentados ao 
nome da mulher. 
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lU. Cumpre, por último, ponderar que o processo de dúvida 
se insere numa atividade de natureza administrativa, onde a Correge
doria-Permanente fica adstrita às decisões superiores, que têm caráter 
normativo. Assim, a orientação expendida pelo Conselho, na matéria, 
deve nortear os casos idênticos, sem prejuízo da convicção pessoal 
de cada um, que pode ser ressalvada, mas não pode erigir-se em 
contestação neste âmbito, devendo reservar-se para a esfera jurisdi
cional, que é de natureza diversa. 

IV. Ante o exposto, com o reparo inicialmente feito à decisão 
recorrida, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 13 de setembro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Advs. Drs. Carlos de San Juan e 
Adriano Pires de Andrade. 

Apelação Cível n. 252.816 - Santo André - Apte.: Antonio 
Damianovich - Apdo.: Oficial do 1.0 Registro de Imóveis 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
252.816, da Comarca de Santo André, em que é apelante Antonio 
Daminanovich, apelado o Oficial do 1.° Registro de Imóveis. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento, 
ainda que por outros fundamentos. 

1 . Trazem os autos, dúvida relacionada com o registro de uma 
escritura de venda e compra, outorgada ao apelante por Francisco 
Antônio de Oliveira e outros, tendo por objeto as qúotas que detêm 
na área denominada Quinhão n. 26, do Sítio dos Vianas, com 86.587 
m2, equivalente a l/51, da área total desse Sítio. 

A sentença acolheu a dúvida, entendendo que há divergência 
entre o título exibido e a transcrição n. 6.189, que lhe serve de lastro, 
pois, esta nenhuma alusão faz ao Quinhão n. 26. Se a transcrição é 
que está errada, deve ser, antes, corrigida. Enquanto subsistir, há de 
prevalecer sobre o título recusado. Entendeu, outrossim, que essa 
transcrição n. 6.189 já teria sido parcialmente esvasiada por outras 
vendas, cujos títulos foram regularmente transcritos. "Consoante se 
reconhecem nOS autos" - diz a sentença - "várias são as transcri
ções anteriormente feitas sobre a área objeto do título duvidoso", 
embaraço que só comporta solução em ação própria, já que os titulares 
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dessas transcrições estão protegidos pelos artigos 859 do Código Civil 
e 252 da Lei n. 6.015/73. 

2. Embora a escritura de fls. 6-7, realmente, não tenha con
dições de registro, a questão que os autos oferecem não foi adequa
damente enfocada na sentença. 

Os outorgantes da escritura transmitiram ao apelante as suas 
partes ideais de um imóvel, que haviam recebido no inventário de 
João Viana Batista e sua mulher, dona Eulália Miquelina do Carmo. 
A transcrição n. 6.189, que serve de lastro para a escritura recusada, 
é a do formal de partilha. Outrossim, o título do Espólio derivava 
de uma decisão judicial, em ação divisória, transcrita sob n. 31.455, 
no 14.0 Registro de Imóveis da Capital. 

O confronto dessas duas transcrições (ns. 6.189 e 31.455), leva 
à conclusão de que a escritura do apelante lhe transmite exatamente 
aquilo que os outorgantes receberam no inventário, ou seja, as quotas 
ideais que herdaram no Quinhão n. 26 do Sítio dos Vianas, com área 
de 86.587 m2, equivalendo a 1/51 da área total desse Sítio. 

Conforme expressa certidão lavrada às fls. 10, "in fine", a 
transcrição n. 6.189, do 1.0 Registro de Imóveis de Santo André, 
pertine a imóvel havido pela transcrição n. 31.455, do 14.0 Registro 
Imobiliário da Capital, e esta última tem por objeto o Quinhão n. 
26 do Sítio dos Vianas, cujas características já foram apontadas (Cfr. 
fls. 6v-7; fls. 9-10 e fls. 11). 

Por outro lado, o 1.0 Rcgistro de Imóveis de Santo André, de 
modo estranho e inexplicável, faz uma tríplice transcrição do formal 
de partilha acima aludido. Em favor da totalidade dos herdeiros, 
transcreveu-o sob n. 6.189, e também lavrou, posteriorme-nte, duas 
outras transcrições do mesmo formal: uma, sob o n. 7.930, para a 
herdeira Ana de Oliveira Gomes e seu marido Euclides Correia 
Gomes; outra, de n. 7.931, para a herdeira Palmira Maria Nascimento 
e seu marido José Nascimento (fls. 32 a 33 v.). Isso criou confusão, 
levando a Corregedoria Permanente a ver, nessas transcrições ns. 
7.930 e 7.931, alienações posteriores ao registro do formal (fls. 86), 
quando não passam de atos repetitivos, desnecessariamente lavrados, 
cujo conteúdo nada de nOvo proporcionou aos respectivos titulares, 
além do que já lhes proporcionava a transcrição do formal, sob n. 
6.189. 

Com isto, fácil é verificar que os problemas decorrentes da apon
tada divergência entre as escrituras do apelante e a transcrição do 
formal (n. 6.189), que não destaca o Quinhão n. 26, objeto das trans
missões, limitando-se a descrever o todo do Sítio dos Vianas, estariam 
implicitamente resolvidos na certidão de fls. 10, "in fine", lavrada 
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pelo Oficial Maior da mesma serventia. Cuidar-se-ia de uma hipótese 
em que a retificação, pelo próprio Oficial (art. 213, § 1.0, da Lei n.o 
6.015/73), poderia ser feita, caso os obstáculos ficassem circunscritos 
ou resumidos nessa simples divergência. 

Supõe-se que o Oficial, ao prenotar a escritura, tenha verificado 
situar-se o imóvel na sua Circunscrição, liace ao perímetro individua
tório constante da escritura, deve saber apurar, preliminarmente, se é 
sua, ou não é, a competência territorial. Se não fosse, teria indicado 
ao apresente a Circunscrição competente, sem prenotar e sem suscitar 
nada mais. 

Verifica-se, pelo título impugnado, que os herdeiros aquinhoados 
na sucessão de João Viana Baptista e sua mulher, à exceção de 
Leontina Maria das Dores Viana, que já havia alienado a sua parte, 
vendem, agora, ao recorrente, as quotas ideais que herdaram. Caso 
têm título transcrito, a alienação em foco traz filiação e continuidade. 

As transcrições ns. 7.930 e 7.931, do mesmo Cartório, como já 
observado, são meras repetições da 6.189, como esclarece o Oficial, 
feitas apenas para correção de nomes. Expediente nada regular, 
todavia, elas não criam óbice na espécie, devendo ser, simplesmente, 
anotadas, para encerramento, com a transcrição do título do apelante, 
onde as mesmas herdeiras são alienantes. 

Quanto à transcrição n. 16.561, da ai ienação da herança por 
Leontina Maria das Dores Viana, constitui res inter alios: dita herdeira 
não figura entre as alienantes, no título agora trazido a registro. 

Se na transcrição n. 6.189 não figura o estado civil de alguns 
adquirentes, a qualificação destes, no título alienatório, como solteiros, 
não enseja nenhuma dúvida. 

O único ponto relevante é o que concerne à identidade de algum 
dos transmitentes, por discrepância de nome, ou de estado civil, entre 
o registro anterior e a escritura presente. Realmente, o apelante terá 
de promover as necessárias retificações, ou da transcrição n. 6.189, ou 
da escritura de sua própria aquisição, para esclarecer a dúvida 
constante dos itens 5 e 6 da suscitação. 

Afastadas, pois, as demais arguições, a dúvida é acolhida nesses 
termos, ficando denegada a transcrição do título até as retificações 
apontadas. 

Custas "ex-Iege". 

São Paulo, 21 de setembro de 1976 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente; Acácio Rebouças, 
Corregedor Geral da Justiça e Relator; Dimas Rodrigues 
de Almeida, Vice-Presidente e Revisor; Advs.: Drs.: 
William Damianovich e Antônio Luiz Nicolini 

J30LETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

- 61 



Apelação Cível n. 253.799 - Sumaré - Apte.: Dr. Curador de 
Registros Públicos - Apdos.: Antônio Foga e Edivaldo Luiz dos 
Santos. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
253.799, da Comarca de Sumaré, em que é apelante o Dr. Curador 
de Registros Públicos, e apelados Antônio Foga e Edivaldo Luiz dos 
Santos, este último representado pela mãe, dna . Lourdes Merlotto dos 
Santos Bassi. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., negar provimento, 
pagas as custas "ex-Iege". 

1 . Pietro Rocchi, sua mulher e outros, outorgaram, em favor 
dos ora apelados, as escrituras de venda e compra de fls. 4, 5 e 7, 
tendo por objeto os lotes ns. 13, 14 e 5, da Quadra L, do Loteamento 
"Jardim São Rocchi", o último para o menor Edivaldo, com usufruto 
vitalício em favor da mãe, dna. Lourdes; os dois primeiros para 
Antônio Foga. 

Levados a registro, os títulos foram recusados pelo Serventuário 
de Sumaré, que argüiu dúvida baseada no fato dos lotes já estarem 
compromissados a Luiz Augusto Morgado, conforme inscrição n. 426, 
lavrada no Livro n. 4, folhas 116, daquele Cartório. 

O Ilustre Magistrado, adotando fundamentação de sentença que 
anteriormente proferira em caso análogo (autos apensos), determinou 
o registro das escrituras, dizendo que a anterior inscrição de compro
misso particular, irregularmente feita no Livro 4, "não pode prevalecer 
sobre contratos-tipo, que obedecem aos rigores do Dec . Lei n.O 58 e 
Decreto n.o 3.079, de 15-9-38" (fls. 38). Essa fundamentação, um 
tanto concisa, melhor se esclarece no caso precedente, que está 
apensado. O MM. Juiz entende que a averbação dos compromissos 
de imóveis loteados só confere direito real, oponível a terceiros, 
quando lançada no Livro B. Isto é, em resumo, o que ficou decidido. 

A apelação, oferecida pelo Dr. Curador de Registros Públicos, 
pretende que a irregularidade da inscrição do compromisso no Livro 4, 
quando deveria estar averbado, à margem da inscrição do loteamento, 
no Livro 8, não retira a eficácia do registro que, enquanto não for 
anulado, em processo contencioso, produz todos os efeitos legais, 
mesmo perante terceiros. Acresce o argumento de que o registro em 
livro errado não resultou de simples inobservância da lei, mas de fato 
de "não poderem os interessados levar a efeito a averbação no 
Livro 8, já que o loteamento correspondente achava-se inscrito no 
3.° Cartório do Registro de Imóveis de Campinas, inscrição essa que 
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data do tempo em que, inexistente a Comarca de Sumaré, os imóveis 
deste Município integravam a Circunscrição de Campinas" (fls. 35 
e 41). 

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, inclinado pelo pro
vimento, sustenta que "a distribuição dos registros em livros apro
priados é apenas questão de organicidade, não atingindo, de forma 
alguma, a essência da vontade dos contratantes que se formalizou 
devidamente". Acrescenta que "se a transcrição está em livro errado, 
deve ser corrigida. Entender-se que o ato, por isso, é nulo de pleno 
direito, é apegar-se a exagerado formalismo" (fls. 53). 

2. A tese do apelante, secundada pela Procuradoria-Geral da 
Justiça, tem indubitavelmente, os seus atrativos, mas não deve vingar. 

A execução dos registros públicos repousa, como ato jurídico, 
na disciplina da forma legal (Código Civil, art. 145, IH), sem a qual 
deixará ele de cumprir a sua missão precípua, de informar, com 
segurança, a situação jurídica relacionada a determinado negócio. 
Estabelecida, por lei, a forma como tal escopo se atinge, bem é de 
ver que a inobservância dela há de o mais das vezes resultar na 
frustração do objetivo que motivou a sua criação. 

Trata-se de verificar se o registro, erroneamente lançado, alcan
çou a sua finalidade. A resposta, aqui, é negativa. 

O Decreto-lei n.O 58, de 1957, nascido da necessidade, fran
camente proclamada, de amparar juridicamente, dado "o crescente 
desenvolvimento da loteação de imóveis para venda mediante o pa
gamento do preço em prestações", os compradores, que só tinham 
por garantia, até então, a seriedade, a boa-fé e a solvabilidade das 
empresas vendedoras, entendeu, de par com outras providências, de 
instituir um registro especial, constituído pela inscrição dos lotea
mentos e pela averbação dos compromissos à margem dela, para a 
conferência do direito real aos compradores, oponível a terceiros, 
quanto a alienação ou onerações posteriores (art. 5.°). 1sso significa 
que, tratando-se de loteamento para venda pública no sistema de que 
se cuida, era nessas averbações, à margem da inscrição do loteamento, 
que se deveria buscar a informação da existência ou inexistência do 
supradito direito real oponível a terceiros, decorrente de precedentes 
outorgas de compromissos. Nada constando ali, o lote estava livre 
do ônus e podia ser adquirido. 

O Compromisso de Luiz Augusto Morgado nunca foi assim 
averbado. Resultava, pois, que os lotes estavam livres para serem 
vendidos aos apelados, na época em que o foram. 

Permitir que uma serôdia inscrição, feita em lugar legalmente 
inadequado, tenha a força de invalidar operações lidimamente 
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realizadas com terceiros de boa-fé, seria frustrar a finalidade precípua 
do registro público. A inscrição do çompromisso no livro 4 violou 
a garantia legal emergente da lei específica. O Cartório de Sumaré 
não podia realizá-Ia sem informar-se da situação do imóvel na Cir
cunscrição de origem e, conseqüentemente, tinha conhecimento do 
loteamento inscrito, bastante para encaminhar o pretendido registro 
em forma legal, abstendo-se de uma prática destituída de eficácia. 

A matéria foi objeto do anterior exame da Corregedoria-Perma
nente, como se vê dos autos apensos, e a decisão nessa oportunidade 
tomada, de caráter administrativo e normativo, não constando que 
tivesse sido posteriormente desconstituída, estabelece precedente a ser 
seguido em todos os casos posteriores, sem necessidade de maior 
indagação. Neste campo, não se justificam decisões contraditórias. 

Não se cogita, aqui, da apuração de culpa. Isso, se examina na 
instância jurisdicional. Trata-se, bem ao contrário, de exame objetive 
da formalização dos títulos, para a verificação da inexistência de em
baraços regulamentares ao registro dos que os apelados apresentaram. 

Reconhecida a ineficácia do registro apontado na dúvida, para 
impedir o dos títulos dos apelados, tudo se reduz à simples localização 
dos terrenos em causa, para o que o Cartório terá de recorrer ao 
registro do loteamento, existente na Circunscrição de origem, de modo 
a poder elaborar as novas matrículas com a segurança exigível. 

Negam provimento. 

São Paulo, 21 de setembro de 1976. 

(aa) Gentil do Canno Pinto, Presidente; Acácio Rebouças, 
Corregedor Geral dã Justiça; Dimas Rodrigues de Almeida, 
Vice-Presidente e Revisor; Advs.: Drs. João Roberto de 
Mello e Dionísio Kalvon. 

Apelação Cível n. 253.994 - Capital - Apte.: Brasil Com
panhia de Seguros Gerais - Apdo.: Oficial do 13.0 Cartório de 
Registro de Imóveis. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
253.994, da Comarca da Capital, em que é Apelante Brasil - Com
panhia de Seguros Gerais, e apelado o Oficial do 13.0 Cartório de 
Registro de Imóveis: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 
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Sem relevância a ausência do ato notarial de reconhecimento de 
assinaturas, a cujo respeito não surge controvérsia, dispondo-se a 
apelante a promovê-lo, todavia, os instrumentos particulares de alte
ração da incorporação imobiliária e de instituição, especificação e 
convenção do condomínio, que não trazem a assinatura de compro
missário titular de contratos regularmente inscritos, ou, por qualquer 
outra forma, a manifestação de sua anuência, devem ser regularizados, 
antes de admitidos a registro. 

Convém assinalar que se está disputando em esfera admi
nistrativa, a respeito da efetivação do ato administrativo de 
inscrição de condomínio no registro imobiliário. Aqui, não se 
vêem "partes", não se convocam, nem se ouvem terceiros, não se 
discutem obrigações, não se interpretam vontádes, não se analisam 
comportamentos. Examina-se, objetivamente o título, verificando-se 
a sua idoneidade para o pretendido acesso ao registro. Havendo 
exigência a ser satisfeita, diz o art. 198 do Regulamento baixado com 
a Lei n.O 6.015, de 1973: é o germe do processo de dúvida, que se 
dirige à jurisdição administrativa do Corregedor Permanente e, afinal, 
à jurisdição administrativa deste Conselho. 

Trata-se, no caso, de uma incorporaçª-º já devidamente lançada 
no Registro de Imóveis. Nos termos da legislação anterior, ela figura 
inscrita, sob n. 439, no Livro 8 do Cartório competente. 

Pretende-se, agora, alterá-Ia; mas já existe um compromissário 
comprador de unidades, com contratos regularmente registrados. 

Veja-se como se comporta a lei, em relação a tais compromis
sários. A inscrição só será cancelada, a requerimento do incorporador, 
enquanto nenhuma unidade for objeto de transação averbada, ou 
mediante o consentimento de todos os compromissários ou cessio
nários (Lei n.o 6.015, de 1973, art. 255). :f: vedado ao incorporador 
alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adqui
rente e às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se 
do plano de construção, Salvo Autorização Unânime dos Interessados 
ou Exigência Legal (Lei n.O 4.591, de 1964, art. 43, IV). Sempre, 
pois, a imposição de formalidade que o título da apelante não satisfaz. 
Logo, procedente a dúvida. 

Pode ter o compromissário em causa, como arquiteto profissional, 
assinado a planta de alteração. A recusa a assinar o requerimento 
de registro (f. 25) envolve mudança de atitude, cuja legitimidade ou 
ilegitimidade não está em julgamento. Faria isso com justa razão, ou 
sem ela: é matéria a ser investigada na jurisdição contenciosa, e a ser 
nela julgada. O que não pode, é a jurisdição administrativa passar 
por cima da exigência legal, para dispensar a expressa anuência de 
quem possui direito real na incorporação. 
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Essa orientação do Conselho (Rev. Trib. 431-137) deve ser 
mantida. 

Não satisfazendo o título as exigências legais, o registro não 
pode ser feito, remetidos os interessados ao deslinde de seus interesses 
na jurisdição contenciosa. 

A anuência da totalidade dos compromissários titulares de direito 
real é condição legal para que se introduza qualquer alteração no 
plano da incorporação inscrita. 

Na espécie, a apelante expressamente esclareceu que o compro
missário, titular de contratos de promessa e de incorporação inscritos 
sob ns. 14.721 e 14.722 nos Livros 4-T (impar e par) e averbados 
sob ns. 3 e 4 à margem da incorporação n. 439, estaria se recusando, 
terminantemente, a assinar qualquer documento relativo aos instru
mentos particulares apresentados a registro. 

Evidente, assim, a deficiência formal dos documentos referidos. 
Se a recusa noticiada é justa ou injusta e se deve, ou não, scr 

suprida judicialmente, são questões outras, alheias à jurisdição admi
nistrativa, porque extravasam dos limites estreitos do processo de 
dúvida, onde a regularidade formal dos títulos condiciona a viabilidad~ 
de qualquer registro. 

Enquanto não superada, regularmente. a recusa de anuência pelo 
compromissário discordante. os títulos examinados não poderão ser 
admitidos a registro. 

Assim, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 21 de setembro de 1976. 

(a a) Gentil do Carmo Pinto. Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. Rabello de Aguiar VaUim. 

Apelação Cível n. 254.589 - Capital - Apte.: Mário Mendes 
Coimbra - Apdo.: Oficial do 15.0 Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
254.589, da Comarca da Capital, em que é apelante Mário Mende,; 
Coimbra, e apelado o Oficial do 15.0 Cartório de Registro de Imóveis. 

Acordam. em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 
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Quando da apresentação dos títulos do apelante, a pessoa jurídica 

promitente não mais possuía a disponibilidade dos direitos prometidos, 
porque havia alienado os imóveis, objeto dos compromissos, a Olavo 
Pacheco Barra, mediante título translativo do domínio, regularmente 
registrado. 

S certo haver consignado esse título (fls. 20/33) que o adquirentl~ 
conhecia a pre-existência de compromissos celebrados com terceiros, 
tendo por objeto alguns dos terrenos então negociados, e, ainda, que 
se obrigava a outorgar as respectivas escrituras definitivas, quando 
solicitadas. 

A ressalva, porém, feita em termos genéricos, sem nenhuma 
especificação dos negócios a que se referia, criou, apenas, uma obri
gação pessoal que não autoriza, mas realmente impede a efetivação 
do registro dos documentos do apelante, ato que ofenderia os prin
cípios da disponibilidade e da continuidade da filiação imobiliária, 
violando os direitos do novo proprietário. Veja-se que um dos lotes 
já foi, até, por este transferido a terceiro (f. 39). Não se pode passar 
por cima de tudo isso, para contemplar o apelante que, de resto, fOl 
descuidado, deixando sem registro o seu negócio, e por tanto tempo. 

Negam, de conseguinte, provimento ao recurso, ficando prejudi
cados os demais fundamentos da dúvida, porque, subsidiários, só 
teriam expressão se, em tese, os títulos do apelante reunissem 
condições de admissibilidade. 

São Paulo, 21 de setembro de 1976. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Adcio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.: Dr. Fernando Geiser. 

Apelação Cível n.o 252.192 - Guarulhos - Aptes.: Noemy 
Ferreira de Souza - Roberto José Paschoa e sua mulher [rene Dulce 
Ferraz Paschoa - Apdo.: Sr. Oficial do 1.0 Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
252.192, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes Noemy 
Ferreira de Souza - Roberto José Paschoa e sua mulher Irene Dulce 
Ferraz Paschoa, e apelado O Senhor Oficial do 1.° Cartório de Re
gistro de Imóveis e Anexos: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 
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Os títulos examinados não estão em condições de registro, pelas 
inúmeras falhas apontadas pelo Oficial suscitante, no estrito 
cumprimento do dever legal. 

Apesar do protesto feito quando impugnação, os apelantes não 
ofereceram as respectivas certidões da Municipalidade e do INCRA. 

Existe, porém, falha grave na formação dos títulos recusados, a 
impedir igualmente o registro pretendido. 

Abriu-se, perante o Juízo de Direito da 2.a Vara da Comarca 
de Guarulhos, desmembrada da Capital, o arrolamento dos bens 
deixados por Antônio Leite da Silva, Vicencia Maria da .Conceição e 
Euclides Leite da Silva (processo n.o 1.763, de 1969 - 2.0 Ofício) 
e, afinal, os bens respectivos, que teriam sido adquiridos pela falecida 
Vicencia Maria da Conceição, em condomínio "pro indiviso", por 
força da transcrição n.o 6.112, do 12.° Registro de Imóveis de São 
Paulo, foram adjudicados aos apelantes, na condição de cessionários 
da herdeira Alice Leite da Silva ou Alice Leite da Silva Santana, 
dando origem aos títulos recusados. 

Omitiu-se, porém, qualquer referência a que os bens deixados 
por Vicencia Maria da Conceição já haviam sido inventariados, há 
mais de vinte anos, perante a 5.a Vara Cível de São Paulo, e cartório 
respectivo, quando, por força de cessão de direitos hereditários, a 
fração condominial, havida pela transcrição n. 6.112, mencionada, foi 
adjudicada a terceiros, que se apresentavam como cessionários de 
Antônio Leite da Silva, Adelina Leite da Silva, Euclides Leite da 
Silva e Alice Leite da Silva. 

Estes cessionários, com título regularmente transcrito no Registro 
Imobiliário (fls. 153-155), não participaram, em momento algum, do 
segundo processo de arrolamento, aberto na Comarca de Guarulhos, 
onde os promoventes, no desempenho de jurisdição graciosa, proce
deram ao levantamento planimétrico unilateral da fração pertencente à 
condômina Vicencia Maria da Conceição e lograram obter a expedição 
de mandado judicial, quando, então, por simples averbação à margem 
da transcrição n. 6.112, referida, ficou constando, com divisas certas 
e determinadas, que o imóvel pertencente àquela "de cujus" encerraria 
a área de 40.014,56 alqueires ou 971.401.788,75 metros quadrados 
(fls. 112 v. e 160), na posse mansa e pacífica do Espólio. 

Prosseguindo nesse arrolamento, os promoventes partilharam o 
imóvel mencionado na averbação de fls. 112 v.o, com partes certas e 
determinadas, que foram adjudicadas aos apelantes, apesar de não 
extinta regularmente a comunhão oriunda da transcrição n. 6.112. 

Irregular a averbação procedida unilateralmente por sucessores 
de apenas um dos primitivos condôminos, porque a retificação feita 
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exigia não só a participação dos demais co-proprietários, como, aindfl, 
o processo contencioso (R.T. 429/80, 436/69 e 437/105). 

Os títulos recusados pretendem transferir para os apelantes, com 
exclusividade e sem anuência dos demais comunheiros, imóve'l certo 
e determinado, circunstância que, só por si, bastaria para impedir o 
registro (R.T. 366/177 e 468/102). 

Aquela averbação unilateral, quando atribuiu área certa, extensa 
e determinada a um só dos comunheiros, fez surgir duvidosa disponi
bilidade na transcrição n. 6.112, porque os demais condôminos primi
tivos, nas diversas alienações feitas pessoalmente, sempre indicaram 
o todo como encerrando a área aproximada de apenas oito alqueires 
(transcrições n.os 8.001, 12.202 e 19.558 - fls. 153/155). 

Os títulos examinados também são falhos nã localização do 
imóvel, porque indicam o Bairro do Baquirivu Mirim, local diverso 
do Bairro São Miguel, único referido na transcrição anterior. 

Os apelantes ainda pretenderam discutir a validade de algumas 
das cessões de direitos hereditários aceitas na 5.a Vara Cível da 
Comarca da Capital (fls. 198, 199 e 179/180 v.O), onde se expediu 
título atualmente transcrito em nome de terceiros (fls. 153/155), mas 
para tanto existe via própria, que não é aquela administrativa do 
processo de dúvida. 

Assim, negam provimento ao recurso, mantendo a sentença, que 
decidiu a espécie acertadamente. 

Conseqüentemente, ordenam, nos termos do artigo 214 da atual 
Lei dos Registros Públicos (n.o 6.015, de ] 3 de dezembro de 1973), o 
cancelamento da averbação feita sob n.o 2, à margem da transcrição 
aquisitiva n.o 6.112 do 12.° Registro de Imóveis (fls. 112 v.O), cuja 
invalidade resulta aqui reconhecida. Expeça-se o competente 
mandado. 

São Paulo, 16 de agosto de 1976. 
(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 

Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente e Revisor; 
Adv.: Dr. Luiz Roberto Carvalho. 

Apelação Cível n.O 253.616 - Capital - Apte.: Elijass Gliks
manis - Apdo.: Oficial do 4.° Cartório de Registro de Imóveis. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 
253.616, da Comarca da Capital, em que é apelante Elijass Gliksmanis 
e apelado o Oficial do 4.° Cartório de Registro de Imóveis: 
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Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, integrado neste o relatório de fls., dar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

O apelante apresentou a registro contrato particular, através do 
qual se comprometeu a comprar da Companhia Imobiliária Ibiti
rama, da qual é Diretor Presidente, um prédio residencial sito nesta 
cidade. 

O Oficial do Registro de Imóveis teve dúvida em proceder ao 
registro, afirmando que a transação seria defesa em ld, por conter 
promessa de venda e compra feita por sociedade anônima a um dos 
seus Diretores (artigos 119 e 120 do Decreto-lei n.O 2.627, de 26 de 
setembro de 1940). 

A dúvida foi acolhida, porque o negócio implicava num auto
contrato, onde o conflito de interesses dos participantes ofenderia o 
disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, afora a 
circunstância de que o bem negociado integraria o ativo imobilizado 
da alienante, não se tratando de imóvel por ela adquirido para 
revenda, dentro dos limites do seu objeto social; e, ainda, por ser o 
negócio verdadeira doação em pagamento, onde o imóvel era trans
ferido para satisfação de crédito do diretor adquirente, contra a socie
dade, cujo ativo imobilizado sofreria desfalques sem contraprestação 
imediata. 

Sustentando não estar presente um contrato - consigo -
mesmo, em conseqüência do que é inaplicável o artigo 120 da Lei 
das Sociedades Anônimas, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou 
pelo provimento da apelação, salientando que o objeto da transáção 
havia passado do ativo imobilizado para o ativo realizável (fls. 28) 
e, assim, o contrato teria sido validamente celebrado pela Diretoria, 
como simples ato de administração, por força da ressalva inserta na 
última parte do "caput" do art. 119 da referida Lei, que dispensa 
autorização especial para a prática dos atos ou operações que 
constituam objeto da sociedade. 

Dão provimento. 

O Registro de Imóveis integra-se num sistema legal de publici
dade dos atos jurídicos, visando ao resguardo de sua autenticidade, 
segurança e eficácia (Lei n.O 6.015, de 1973, artigo ],0). Sua execução 
obedece a regras, cujo império pode erigir-se em óbice aoS interesses 
dos particulares, que a ele recorrem. São regras expressas em regula
mento de caráter meramente instrumental, em cujo âmbito não 
penetram, em princípio, as questões fundamentais, regidas pela Lei 
substantiva. 

70 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



As regras regulamentares são restritas, consistindo em requisitos 
formais, a cujo atendimento deverão os interessados prestar 
cooperação, através dos títulos trazidos a Cartório. 

Nesta jurisdição administrativa, que se inicia com o exame dos 
títulos pelo Oficiai e que culmina no julgamento ~a dúvida acaso 
suscitada, não se examinam questões de alta indagação, como a aqui 
proposta, dependentes, o mais das vezes, da oposição de um interesse 
pessoal, concreto e fundado, eventualmente atingido pela convenção 
das partes. A lei substantiva disciplina determinados negócios, tendo 
em vista o resguardo desses interesses que, muitas vezes. nem chegam 
a existir. Os diretores não podem praticar atos de liberalidade à custa 
da sociedade, mas muitos desses atos são praticados e subsistem, sem 
maiores conseqüências, exatamente porque a ninguém prejudicam. 

O que há a considerar é então, a conseqüência prática de deter
minada operação, mas isso é tarefa do poder jurisdicional, acaso 
chamado a amparar os interesses que se digam lesados. 

Se o título trazido a registro possui os requisitos formais que a 
lei exige, e oferece os elementos necessários, se há disponibilidade dos 
bens pelas pessoas que os negociaram, se o negócio se inclui entre 
os que devem ser registrados (artigo 167 da citada Lei n.o 6.015, de 
1973) e são legítimas as pessoas que o trazem ao registro, nada mais 
há a reclamar. 

A pretensão de trazer para a Corregedoria o exame da regula
ridade substancial do negócio, implica em fazê-la censor dos parti
culares, invadindo campo reservado à atividade jurisdicional, que é a 
incumbida de dizer dos seus direitos. A autoridade administrativa 
policia o registro público, resguardando-o da violação de suas regras 
próprias e peculiares, fazendo satisfazer as exigências a ele necessárias 
(artigo 198 da Lei n.o 6.015, de 1973), e só por exceção, na evidência 
de ilegalidade ofensiva de um interesse público, se permitirá uma 
incursão mais profunda. 

A hipótese do autocontrato, está, no caso, tão longe dessa 
evidência, que não convenceu a douta Procuradoria-Geral da Justiça. 
cuja manifestação foi pela efetivação do registro. 

Impõe-'Se, assim, o provimento do apelo. 

São Paulo, 16 de agosto de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça.: 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator: 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Ativ.: Oro Armando Vilardi. 
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Agravo de Petição n.O 253.352 - Ourinhos - Agvte.: 
União Financeira SI A., Créditos, Financiamentos e 
Investimentos - Agvdo.: Sr. Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados c discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 253.352, de Ourinhos, em que figuram como Agravante União 
Financeira SI A, Créditos, Financiamentos e Investimentos e como 
llgravado o Sr. Oficial do Registro de Imóveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls. conhecer do recurso 
como apelação (artigo 202, da Lei n.o 6.015/73), e negar-lhe 
provimento, pagas as custas "ex-Iege". 

A apelante tem por título a penhora, objeto da certidão de fI. 3, 
extraída dos autos da carta precatória provinda da l.a Vara Civel 
da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, por onde tramita 
cxecução promovida pela apelante contra Paulo Sérgio Alves da Costa 
e Mário Aluizio Viana Egreja, em nome dos quais está transcrito o 
imóvel cuja parte ideal foi penhorada. 

A dúvida do Oficial, em face do julgamento parcial da suscitação, 
reduz-se ao fato de ter a penhora recaído sobre "parte ideal do 
imóvel", sem indicação quantitativa da parte penhorada. 

A sentença está certa. 

A penhora, como foi feita, e Imprecisa na determinação do seu 
objeto. A descrição dos bens penhorados, com os seus característicos, 
é requisito formal indispensável (Código de Processo Civil, artigo 
665, terminação dessa parte, pelas respectivas medidas (tantos 
alqueires ou tantos metros quadradas), ou pelo percentual no todo 
(metade, terça-parte, tantos por cento), é fundamental para que se 
saiba o que ficou onerado e o que remanesce livre. 

Os autos judiciais devem indicar, com precisão, os característicos 
dos imóveis (Lei n.o 6015/73, artigo 225), precisamente para que 
possam ter acesso ao registro. A penhora, como feita, prescindindo 
da caracterização do seu objeto, não pode ter esse acesso, pois irá 
trazer insegurança, fugindo a uma das finalidades dos Registros 
Públicos. 

Negam, de conseguinte, sob tais fundamentos, provimento ao 
recurso. 
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São Paulo, 16 de agosto de 1976. 

(aa.) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça e Revisor; Adv.a Dr.a Marci'a Maria Pereira 
de Godoy. 

Embargos de Declaração no Agravo de Petição n.O 252.739 
- Embgtes.: Simplício de Rizueno lranzo e Pao)o 
Mascheretti - Embgdo.: Oficia) do Registro de Imóveis 
da Comarca de Itanhaém. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 
Declaração no Agravo de Petição n.o 252.739, de Itanhaém, em 
que são embargantes Simplício de Rizueno Iranzo e Paolo Masche
retti e embargado o Oficial do Registro de Imóveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime rejeitar os embargos opostos. 

Segundo os embargantes, o v. acórdão embargado apresenta 
"uma falha, um ponto obscuro, duvidoso, qual seja a subsistência 
do agravo de petição nos processos de dúvida, em face do novo 
Código de Processo Civil, que o extinguiu" (fI. 286), "ponto sobre 
o qual deveria pronunciar-se o Tribunal" (fls. 287). 

Das duas uma: ou os agravantes não leram o acórdão, já que 
sua compreensão emerge de simples leitura; ou estão querendo 
atribuir a seus embargos o caráter de infringentes do julgado. 

Basta a comprovação do afirmado a menção da seguinte 
passagcm do acórdão embargado: "Ora, o recurso cabentc de sentença 
sobre dúvidas do Oficial Imobiliário era, até a entrada em vigor da 
nova Lei de Registros Públicos, o agravo de petição, a ser interposto 
no qüinqüídio, como assentou este Conselho em dezenas de decisões 
(entre outros, agravos de petição n.os 242.266, de São Paulo; 
242.520, de Assis; 244.392, de Laranjal Paulista; 239.047, de 
Campinas; 239.862, de Suzano; 233.473, de Santo André; 246.191, 
d.e São Bernardo do Campo; 246.031, de São Paulo; 239.884, de 
Mirandópolis; etc.). Assim, a apelação somente poderia ser conhecida 
se interposta dentro do qüinqüídio, o que não ocorreu" (fts. 279-280). 

Essa copiosa jurisprudência, que obviamente não passou pelo 
crivo dos embargantes, deixou assentado que, após a vigência do 
novo Código de Processo Civil, o agravo de petição continuou a ser 
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o recurso adequado das sentenças sobre dúvidas dos Oficiais Imobi
liários, situação somente alterada com a vigência, em 1.°-1-1976, da 
nova Le:i de Registros Públicos (Lei n.o 6015, de 21-12-1973), 
quando então o recurso passou a ser o de apelação, mercê do disposto 
em seu artigo 202. 

"Ex abundantia", citam-se: 

"Dispõe o Decreto n.O 4857, de 9 de novembro de 1939, em 
seu artigo 220, que as leis locais poderão estabelecer recursos para 
as decisões proferidas em procedimento de dúvidas suscitadas pelos 
Oficiais do Registro Imobiliário. 

E em consonância com esse dispositivo, estabeleceu o Decreto 
Lei Estadual n.O 14.234, de 16 de outubro de 1944, em seu 
artigo 35, que o recurso cabível em tais hipóteses seria o agravo 
de petição, norma essa que restou mantida pelo Código Judiciário 
do Estado (artigos 64, VI e 68, IV). 

Dado o caráter administrativo do procedimento de dúvida. 
destinado ao debate de questões reguladas em lei especial, não implicou 
a vigência do novo Código de Processo Civil, em alteração do artigo 
220 do Regulamento dos Registros Públicos". (Agr. Pet. n.o 246.031, 
de S. Paulo). 

"O fato de o novo ordenamento jurídico processual ter abolido 
o agravo de petição, não implica na subtração automática desse 
recurso, nos procedimentos adminstrativos de dúvida. A competência 
do legislador estadual permaneceu intocada. Acha-se, ainda, em 
vigor o Decreto n.O 4.857/39, competindo aos Estados indicarem 
quais serão os recursos cabíveis, nominando-os como entender e 
dando-lhes o rito que melhor afeiçoe à sua estrutura judiciária". 
(ag. pet. n.o 239.047, de Campinas). 

"Acrescente-se, ademais. que, dado o caráter administrativo do 
processo de dúvida, destinado ao debate de questões reguladas em 
lei especial, não implicou a vigência do novo Código de Processo 
Civil em alteração do artigo 220 do Regulamento dos Registros 
Públicos, ainda que para tanto não bastassem as circunstâncias de 
que a Lei n.O 6.014/73 não fez referência ao Decreto n.o 4.857/39 
e de que a letra do artigo 1.217 do Código de Processo Civil vigente 
mantém os recursos nos processos regulados em leis especiais". (agr. 
pet. n.o 233.473, de Santo André). 

Já o argumento dos embargantes de que este Conselho, mesmo 
após 1.0 de janeiro de 1976, conhece dos recursos ora como agravo 
de petição. ora como apelação "não havendo uniformidade de 
tratamento" (fI. 286, item I I), revela total desconhecimento da 
matéria. 
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Os recursos são recebidos e processados segundo a data de sua 
interposição: os interpostos até 31 de dezembro último, foram-no 
como agravo e os posteriores como apelação. :t o óbvio. 

Por conseguinte, nada havendo a ser dedarado (artigo 535, do 
C.P.C.), rejeitam os embargos. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 16 de agosto de 1976. 

(aa.) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de 
Justiça; Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e 
Relator; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça; Adv.a Dr.a Marisa Costa. 

Apelação Cível N.o DJ-231.103 - São Paulo - Aptes. Rubens 
Gentille e sua mulher, Nicola Galizia e sua mulher e Wladimir Ribeiro 
e sua mulher - Spdo. Sr. Oficial do 4.° Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. 

ACÚRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O 
251.102, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes Rubens 
GentilIe e sua mulher, Nicola Galizia e sua mulher e Wladimir 
Ribeiro e sua mulher, sendo apelado o Sr. Oficial do 4.° Cartório 
de Registro de Imóveis da Capital. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, adotado o relatório de fls., dar provimento aos 
recursos, pagas as custas "ex lege". 

Os títulos apresentados a registro - o instrumento particular 
de fls. 6-10 e a escritura pública de fls. 18-19 - versam sobre a 
alienação do mesmo imóvel, feita pelos proprietários a diferentes 
compradores. 

Se registrados, haveria a contradição entre os direitos reais, 
entendendo-se, na lição de Serpa Lopes citada na r. sentença, "por 
direitos reais contraditórios os que oriundos de um só transmitente e 
por este atribuído a titulares diversos, e recaindo sobre o mesmo 
imóvel, se contradizem no seu conteúdo, de modo a se anuarem reci
procamente, se fossem transcritos ou inscritos, contemporâneamente" 
(Tratado dos Registros Públicos, vol. IV-339, 3.a ed.). 

Inviável o registro simultâneo dos títulos, a solução da dúvida 
reclama, inicialmente, o exame dos mesmos, em ordem a verificar 
se algum deles se impõe à prioridade, pelo seu conteúdo intrínseco, 
dado que o critério da antecedência na apresentação é subsidiário. 
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Esse exame mostra que os apelantes defendem o registro de 
uma escritura de transmissão dominial, resultante de contrato de 
compra e venda perfeito e acabado, formalmente concluído e de indis
cutível adequação ao regulamento dos Registros Públicos (fls. 18), 
enquanto que os apelados vêm munidos de título preliminar, incom
pleto e insuficiente para a criação do direito real a que alude a Lei 
tl.O 649/49. 

De fato, dita Lei atribuiu aos compromissários direito real sobre 
o imóvel, quando munidos de contratos de compromisso de compra 
e venda inscritos no Registro de Imóveis. Contrato é o encontro de 
vontades expresso em forma legal, contendo a formação do negócio 
jurídico. A lei acautela nesse passo, o pressuposto basilar do acordo, 
com a regra interpretativa que manda atender à intenção com que 
os instrumentos são escritos, mais do que ao sentido literal de lingua
gem (art. 85 do Código Civil). 

Pesquisando, no instrumento particular que os apelados oferecem 
(fls. 6), a intenção que o ditou, fácil é verificar que consubstanciava 
ele mero acerto das preliminares de uma futura formação de contrato 
de compromisso de compra e venda, cuja celebração ficava protraída 
por sessenta dias, à espera de que: a) o comprador completasse a 
prestação inicial do preço; b) os vendedores exibissem a documen
tação essencial ao estabelecimento do vínculo negociaI. 

Não cabe, aqui, a discussão em torno ao implemento ou inadim
plemento de tais obrigações, por uma parte ou pela outra, nem às 
conseqüências jurídicas a que possa qualquer delas, por sua falta, 
estar sujeita. Isso é matéria jurisdicional, a ser deslindada "in judicio". 

Na instância administrativa, em que circula a dúvida de Serven
tuário, o que se olha é o aspecto regulamentar dos Registros Públicos. 

A Lei n.O 649/49, regulamentada no artigo 167, I, 9, da Lei n.O 
6.015/73, dá curso aos contratos de compromisso de compra e 
venda. 

Os apelados não chegaram a receber um tal contrato, porque 
este, consoante a avença que firmaram, só lhes seria outorgado após 
o pagamento a que alude a alínea b da cláusula 3.a da convenção 
preliminar que exibem, quando se daria a transmissão da posse do 
imóvel, "simultâneo com a escritura de compromisso de venda e 
compra"; e quando as demais prestações do preço seriam represen
tadas por notas promissórias "que serão entregues quando da assi
natura do compromisso de venda e compra" (cláusula 3.a, alínea d, 
"in fine"). A posse, reafirma a cláusula 6.a, série transmitida "no 
ato da assinatura da escritura de compromisso de venda e compra". 

76 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



Pactuada estava, pois a essencialidade de uma escritura de com
promisso de venda e compra a ser firmada dias após o pacto lançado 
no instrumento particular exibido, e isso mostra ter este último con
sistido em mera estipulação preliminar dos termos em que dito 
compromisso viria a ser outorgado na época convencionada. Tratava
-se, pois, de tratativa preliminar, de pré-contrato, a que a lei jamais 
conferiu condições de ingresso no Registro Público, ou de instituição 
de direito real na coisa alheia. 

O insigne Orlando Gobes, estudando os compromissos de compra 
e venda de imóveis, acentua como, atendendo às necessidades oriundas 
da difusão de loteamentos de terrenos e incorporações de edifícios e, 
prestigiados pela utilidade desde logo revelada, pela proteção que 
passaram a dispensar a grande cópia de interesses, tais contratos logo 
evoluiram de conceituação escapando ao caráter de pacto preliminar 
ou pré-contrato, para se constituírem numa modalidade de contrato 
típico (Direitos Reais, 2/446). 

"Duas particularidades impedem considerá-las, em nosso Direito, 
espécie do contrato preliminar em sua tradicional conceituação. 
Primeiramente, a possibilidade, prevista na lei, de substituir o con
trato preliminar em sua tradicional conceituação. Primeiramente, a 
possibilidade, prevista na lei, de substituir o contrato definitivo por 
uma sentença constitutiva. Em seguida, a atribuição ao promitente
comprador, de um direito real sobre o bem que se comprometeu a 
comprar". 

Dada essa característica de contrato típico, capaz de dispensar 
a ulterior reiteração da outorga, esta de pleno direito substituída pela 
adjudicação compulsória, e capaz ainda, de criar direito real sobre 
coisa alheia, com ingresso assegurado no Registro Público da Pro
priedade, evidente que podem os compromissos mesmo atribui, todavia 
firmam a obrigação de tal obrigação, apenas efeitos patrimoniais 
sugere, no terreno específico das perdas e danos, que o Direito das 
Obrigações disciplina. O pré-contrato é mera promessa de contratar, 
conservando com as partes e poder inerente à vontade, insuscetível 
de coação jurídica específica, sancionável o inadimplemento nos 
termos gerais do Direito. O compromisso de compra e venda é 
negócio definitivo; a promessa de contraí-lo é pré-contrato. 

O pré-contrato não cria direito real e não é admissível no 
Registro de Imóveis. Bem por isso, os apelados nunca o apresentaram 
a registro, a despeito de virem demandando, há anos, com base nele, 
e os apelantes puderam alcançar, nesse período, a certidão negativa 
de fls. 32, com que se vincularam lidimamente. 
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Não impressiona que o título dos apelados apresente mmuclas 
na estipulação das cláusulas do negócio, pois, como lembra o emérito 
Carvalho de Mendonça (Tratado de Direito Comercial, VI, parágrafo 
545), o contrato preliminar deve conter exatamente as cláusulas do 
contrato futuro a cuja formação tende, para que não surjam difi
culdades e dúvidas futuras. Ele pré-anuncia o tipo técnico que se 
apresentara no contrato ou nos contratos definiti.vos, os quais, por 
isso, são sempre homogêneos e paralelos ao tipo do próprio contrato 
preliminar. 

O que importa é que dito t ~tulo estabeleceu a essencialidade de 
uma outorga de compromisso a sessenta dias de prazo, mediante 
condições recíprocas, ocasião em que a posse seria transmitida e o 
resto do preço mobilizado através da emissão de notas promissórias. 
Até que isso ocorresse, os apelados não dispunham de um compro
misso de compra e venda, que criasse direito real e legitimasse a 
adjudicação compulsória, mas de mero título de crédito de uma 
obrigação de fazer que, inadímplida, e não interessa saber por quem, 
nem por que, só lhes assegura o direito de discutir perdas e danos; 
não o de embaraçar a livre disponibilidade do imóvel por seus 
verdadeiros donos. 

Parecer singular, prossegue, observando, Carvalho de Mendonça 
(Ioc. ciL), que as partes, ao invés de concluírem definitivamente o 
contrato, o adiem. firmando o contrato preliminar. Neste contrato, 
fixa-se, entretanto, o acordo final, que, por motivos de conveniência 
ou de necessidade, não pode assumir desde logo a forma definitiva. 
Não há mais dúvida sobre o contrato e, por isso, as partes querem 
ter a segurança de vê-lo realizado, aparando a possibilidade de fraudes 
e prejuízos. O contrato preliminar é um contrato autônomo, que 
assinala simples parada na formação do contrato, entre o período da 
vinculação e o da perfeição. Dá origem a uma obrigação de fazer, 
subordinada à declaração de vontade posterior, e o devedor, que 
culposamente impossibilita a prestação nestas obrigações, responde 
por perdas e danos. 

A conclusão é óbvia. 

Os apelados não têm título a registrar, nos termos da Lei n.o 
t>49/49 e da Lei n,o 6.015/73. O que retêm é um documento de 
obrigação cujo inadimplemento terão de discutir com as pessoas com 
quem contrataram, em termos de Direito das Obrigações, sem prejuízo 
da transmissão operada entre os apelantes, relativamente no direito 
dominial do terreno indicado na escritura que estes apresentam, à 
qual é assegurada a transcrição imobiliária prevista no art. 167. 
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A dúvida é, de fato, procedente em parte, mas para efeitos 
opostos aos ditados na sentença. O registro deve ser feito do título 
dos apelantes, cancelada a prenotação do título dos apeliados, que 
não é hábil ao fim em vista . 

Custas "ex lege". 

São Paulo, 21 de junho de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Advs. Drs. Antonio Barbosa Lima, Maria Cân
dida S. Sandoval, João Rabello de Aguiar Vallim, Antonio 
Luiz do Amaral Rego e Regina Lúcia Alayon. 

PROVIMENTO N.O XCVII 

Dispõe sobre a estrutura funcional provisóría do quadro 
de funcionários dos cartórios oficializados das Comarcas 
da Capital, Santos, Campinas e Santo André. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições 
legais e 

Considerando a necessidade de se fixar, desde logo, a real 
lotação de funcionários com um quadro mínimo para cada Ofício, 
distribuídos em seções; 

Considerando que a organização das serventias, de acordo com 
a legislação vigente, constitui assunto interno da máxima importância 
c urgência para que o Poder Judiciário possa melhor atingir suas 
finalidades; 

Considerando o estudo do Processo n.o CG-43.458j75, 

Resolve: 

Artigo 1.0 - Os Ofícios de Justiça Oficializados serão organi
zados de acordo com as normas estabelecidas neste Provimento. 

Artigo 2.° ~ Compõem o pessoal dos Ofícios de Justiça 
Oficializados, os escrivães, os oficiais maiores, os escreventes, os 
fiéis e os porteiros dos auditórios, os quais terão atribuições 
especificadas em Provimento a ser baixado pela Egrégia; Corregedoria 
Geral da Justiça. 

Artigo 3.° - Os Ofícios de Justiça são estruturados em Seções, 
cada uma Com chefia e atribuições próprias. 
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Artigo 4.° - Para atribuições de trabalhos e responsabilidades 
nos Ofícios de Justiça oficializados nas Comarcas da Capital, Santo 
André e Campinas, ficam implantadas Seções, distribuidas na 
seguinte conformidade: 

I - Comarca da Capital 

a) Três em cada Ofício de Justiça Criminal, denominadas "Seção 
Processual", "Seção Administrativa" e "Seção de Registros e 
Audiências"; 

b) Quatro em cada Ofício de Justiça do Juri, denominadas 
"Seção Processual", "Seção Administrativa", "Seção de Registros e 
Audiências - Juiz Auxiliar" e "Seção de Julgamentos - Plenário 
do Júri"; 

c) Cinco em cada Ofício de Justiça da Corregedoria dos 
Presídios e da Polícia Judiciária, denominadas "Seção do Expediente 
e Administração", "Seção de Sindicâncias - Exames de sanidade 
mental e Remoções de presos", "Seção de Fichários e Apresentação 
de presos", "Seção dos Serviços Auxiliares" e "Seção de Depósitos 
de Armas e Objetos"; 

d) Seis em cada Ofício de Justiça das Execuções Criminais, 
denominadas "Seção do Protocolo", "Seção Processual", "Seção 
Administrativa", "Seção d~ Expediente" e "Seção de Certidões"; 

e) Seis em cada Ofício de Justiça Distrital, denominadas 
"Registros e Audiências", "Administrativo", "Processual Civil em 
Geral", "Processual de Família e Sucessões", "Processual Criminal" 
e "Partidor e Contador"; 

f) Seis em cada Ofício de Justiça Civel, denominadas, "Seção 
Ordinários e Sumaríssimos", "Seção de Execuções", "Seção de 
Falências, Concordatas, Inquéritos Judiciais e Verificação de Livros", 
"Seção de Procedimentos Especiais", "Seção de Despejos, Cartas 
Precatórias, Medidas Cautelares e Préparatórias" e "Seção Adminis
trativa, Registros e Audiências"; 

g) Quatro em cada Ofício de Justiça da Família e Sucessões, 
denominadas "Primeira Seção", "Segunda Seção", "Terceira Seção", 
e "Quarta Seção"; 

h) Quatro em cada Ofício de Justiça dos Feitos da Fazenda 
Municipal denominadas "Desapropriações", "Ações Diversas", 
"Processos de Execução Fiscal", "Administrativa, Registros e 
Audiências"; 

i) Quatro em cada Ofício de Justiça da Fazenda Estadual, 
denominadas "Administrativa, Registros e Audiências", "Execução 
Fiscal 1", "Execução Fiscal 2" e "Processos Diversos"; 
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j) Três em cada Ofício de Justiça de Acidentes do Trabalho, 
denominadas "Processual", "Administrativa" e "Registros e 
Audiências"; 

k) Três em cada Ofício de Justiça do Depositário Público, 
denominadas "Seção de Contabilidade", "Seção de Expediente" e 
"Seção de Registros"; 

1) Quatro em cada Ofício de Justiça do Contador e Partidor, 
denominadas "Seção Contador I", "Seção Contador 2", "Seção 
Contador 3 e Partido" e "Seção Administrativa, Registros c 
Fichários"; 

m) Quatro em cada Ofício de Justiça Distribuidor e Partidor, 
denominadas "Expediente", "Registros e Fichas", "Certidões" e 
"Administração - Partilhas"; 

n) Três em cada Ofício de Justiça do Distribuidor Criminal 
denominadas "Busca e Informações", "Administrativa e Protocolo" 
c "Registro - Processamento"; 

o) Cinco em cada Ofício de Justiça de Registros Públicos, 
denominadas "Contenciosa", "Procedimentos de Jurisdição Volun
tária", "Corregedoria Permanente", "Administrativa - Registros e 
Audiências" e "Cadastro e Informações"; 

p) Três no Cartório da Portaria dos Auditórios c Hastas 
Públicas, denominadas "Praças e Leilões", "Expediente" e "Adminis
trativa, Protocolo e Arquivo"; 

g) Três em cada Ofício de Justiça de Menomes, denominadas 
"Processual", "Administrativa" e "Registros e Audiências". 

11 - Comarca de Santos 

a) Três em cada Ofício de Justiça Criminal, denominadas "Seção 
Processual", "Seção Administrativa", e "Seção de Registros e 
Audiências"; 

b) Cinco no 3.° Ofício de Justiça Criminal, denominadas 
"Seção :rroc~ssual", "Seção de Execuções Criminais", "Seção Admi
nistrativa e da Corregedoria Permanente", "Seção de Registros, 
Audiências e Júri" e "Seção da Corregedoria dos Presídios e Polícia 
Judiciária"; 

c) Três em cada Ofício de Justiça de Menores, denominadas 
"Processual", "Administrativa" e "Registros e Audiências"; 

111 - Comarcas de Santo André e Campinas 

a) Três em cada Ofício de Justiça Criminal, denominadas 
"Seção Processual", "Seção Administrativa" e "Seção de Registros 
e Audiências"; 
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§ 1.0 - Até que sejam crradas as Chefias de que trata este 
Provimento, as respectivas funções serão atribuídas sem ônus para 
o Estado. 

§ 2.° - As Chefias de Seção serão exercidas provisoriamente, 
a título experimental, por indicação do escrivão, aprovada pelo Juiz 
Corregedor Permanente, e homologada pela Corregedoria Geral da 
Justiça, até a criação dos cargos correspondentes, a ser solicitada 
à Administração do Estado, na forma da lei. 

§ 3.° - Por conveniência do serviço, a Corregedoria Geral da 
Justiça poderá, a qualquer momento, modificar a designação dos 
responsáveis pelas Chefias. 

Artigo 5.° - O número efetivo de escreventes de cada Ofício 
de Justiça, decorrente das lotações por força de atos legislativos, 
ficará acrescido de tantos funcionários quantos sejam necessários 
para complementar o quadro de servidores, na seguinte proporção: 
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Ofícios Criminais - 17. 
Tribunais do Júri - 25. 
Corregedoria dos Presídios - 18. 
Execuções Criminais - 35. 
Ofícios Distritais - 33. 
Ofícios Cíveis - 32. 
Ofícios da Família e Sucessões - 29. 
Fazenda Municipal - 28. 
Acidentes do Trabalho - 17. 
Fazenda Estadual - 24. 
Depositário Público - 13. 
1.0 e 2.° Ofícios de Menores - 20. 
Regionais de Menores - 12. 
3.° Ofício de Menores Infratores - 17. 
1.0 Ofício Contador e 1.0 Partidor 27. 
2.° Ofício Contador e 4.° Partidor 27. 
3.° Ofício Contador e 5.° Partidor 27. 

Distribuidores Criminais - 33. 

1.0 e 2.° Ofícios de Registros Públicos - 23. 
1.0 Ofício Distribuidor e 2.° Partidor - 46. 
2.° Ofício Distribuidor e 3.° Partidor - 26. 
3.° Ofício Distribuidor e 6.° Partidor - 39. 
Hastas Públicas - 27. 
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1.°,2.°,4.° e 5.° Ofícios Criminais da Comarca de Santos - 17. 
3.° Ofício Criminal da Comarca de Santos - 33. 
Ofício de Menores da Comarca de Santos - 12. 
Distribuidor Criminal da Comarca de Santos - 9. 
Ofícios Criminais das Comarcas de Campinas e Santo André, 

cumulados com serviços de Menores - 26. 

Parágrafo único - A Corregedoria Geral da Justiça solicitará 
da Presidência do Tribunal de Justiça a designação de funcionários 
que bastem para que o número de servidores de cada Ofício de 
Justiça se mantenha nos limites mínimos constantes deste artigo. 

Artigo 6.° - Deverão os Juízes Corregedores Permanentes 
remeter à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo de quinze (15) 
dias contados da publicação deste Provimento, para homologação, 
a relação dos Escreventes designados para as funções de Chefia. 

Artigo 7.° - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 14 de maio de 1976. 

(aa.) Gentil do Carmo Pinto - Presidente do Tribunal de 
Justiça; Dimas Rodrigues de Almeida - Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça; Acácio Rebouças - Corregedor 
Geral da Justiça. 

Publicado novamente por ter saído com incorreção. 

PROVIMENTO N.O XCVIII 

Dispõe sobre a cobrança de autos em poder de Advogados 

o Conselho Superior da Magistratura, 

Considerando a necessidade de atualizar as disposições do 
Provimento n.o XX-66, sobre cobrança de autos em poder de 
Advogados; 

Considerando a sugestão da Associação dos Advogados de São 
Paulo, constante do Processo n.o 19.659/76; 

Recomenda aos Juízes de Direito da Capital e do Interior a 
observância das seguintes normas: 

1. Sempre que receber autos com vista ou para exame (Lei 
11.° 4.215/63, artigo 89, XVII-XVIII, o Advogado assinará a carga 
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respectiva, ou dará recibo que o Escrivão colará imediatamente no 
registro da carga. 

2. O Advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que 
tiver retirado de Cartório. Não o fazendo, mandará o Juiz, de ofício: 

a) notificá-lo para que o faça em vinte e quatro (24) horas; 
b) cobrar, decorrido esse prazo, os autos não restituídos, para 

imediata entrega ao Oficial de Justiça encarregado da diligência; 
c) comunicar o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil (O.A.B.). 

3 . Ao Advogado que não restituir os autos no prazo legal, e 
só o fizer depois de intimado (alínea "a" do item anterior), não será 
mais permitida a vista fora do Cartório, até o encerramento do 
processo (CPC, artigo 196; E.O.A.B., artigo 89 § 2.°, IV). 

4 . Além disso, e não sendo o processo de natureza criminal, 
o Juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o Advogado 
escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar 
(CPC, artigo 195). 

5. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposçiões em contrário, especialmente as do Provimento 
n.o XX-66. 

Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

São Paulo, 21 de maio de 1976. 

(a a) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Jus
tiça; Canfidiano Garcia de Almeida, Vice-Presidente do 
Tribuna} de Justiça em exercício; Acácio Rebouças, 
Corregedor Geral da Justiça. 

Processo de Recurso n. 15/76 - GAPRE-4 - Taubaté 
Recte.: Odilon Milani - Recda.: Comissão de Concurso. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto 
por Odilon Milani, contra decisão da Comissão de Concurso para 
provimento do 3.° Ofício de Justiça e Anexos da comarca de Taubaté. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por maioria de votos, dar provimento ao recurso, para mandar que se 
compute ao recorrente o ponto reclamado, pelo exercício interino. 

Como se verüica das informações constantes dos autos, prevalece, 
afinal, o entendimento que equipara o exercício em substituição do 
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titular e o verificado em Serventia vaga, para o efeito da contagem 
do ponto conferido no artigo 20, parágrafo único, inciso 9, do Decreto
-lei n.o 159, de 1969. 

São Paulo, 12 de abri! de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator 
designado; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça, vencido, com declaração em 
separado. 

Declaração de voto vencido do Desembargador Dimas R. de 
Almeida. 

"Data venia", divirjo da. douta maioria, pelos fundamentos do 
voto vencido no mandado de segurança n. 233.387, nestes termos: 

Meu voto denega a segurança, porque ao artigo 20, parágrafo 
único, inciso 9, considera que só faz jus ao ponto de classificação ali 
referido, o candidato que haja exercido cargo de serventuário, nos 
restritos termos da concepção de interinidade. 

Conforme já acentuou este Tribunal, no julgamento do recurso 
manifestado por Paulo de Tarso Rocha Lessa (Diário da Justiça de 
19 de julho de 1973, pág. 10), não há confundir interinidade com 
substituição; e acrescenta-se agora, máxime em se tratando de subs
tituição automática, como ocorre nas serventias de Justiça, desde o 
Decreto n.o 5.129, de 1931, artigo 20, a primeira regulamentação das 
funções e cargos de escrevente (cf. Consolidação Malheiros, artigo 
353). 

O escrevente, nas serventias não oficializadas, sempre foi o subs
tituto legal do serventuário, com preferência quando também fosse 
Oficial Maior. 

O exercício interino da serventia, de que cuida o artigo 20. 
parágrafo único, inciso 9, da Lei n.O 159/69, é aquele relativo a 
quem não tem a condição de substituto automático ou designável 
porque não pertence ao mesmo quadro ou carreira. Outro não pode 
ser o entendimento, ante a disposição do artigo 57 desse Decreto-lei 
n.o 159, cujo § 2.° só permite o provimento interino do cartório vago 
quando inexiste escrevente nele lotado_ Aí então se fará a interinidade, 
na ordem prevista nos respectivos incisos I e 2: primeiro, por escre
vente de outro cartório; segundo, na falta desse escrevente que o Juiz 
indicará, pessoa estranha apta para O exercício do cargo. 

Conforme acentua o V. Acórdão proferido na interpretação dada 
pelo eminente Relator ao conceito de interino, para dela extrair o 
direito líquido e certo justificador da concessão do "writ" o impe-
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trante à época ou período que o Egrégio Conselho não considerou 
de exercício em interinidade, estava submisso ao Decreto n.o 5.129/ 
31; e nessas condições, era o substituto automático do serventuário, 
em afastamento deste ou vacância do cargo. Foi nomeado escrevent\! 
do Cartório de Parnaso, aos 26 de novembro de 1940 (fls. 37); e 
assumiu o cargo a 7 de janeiro de 1941 (fls. 38). A partir dessa data, 
somente serviu como interino em dois outros cartórios, os de Juliana 
e Lagoa Azul, sem perfazer os três anos exigidos (cf. certidão de 
fls. 27). 

O Decreto n.o 5.129/31 não foi nesse ponto modificado pelo 
primeiro Estatuto do Funcionário Civil do Estado, Decreto 12.273/41, 
cujos princípios eram aplicáveis aos serventuários de cartórios, oficia
lizados ou não, segundo norma expressa do seu art. 1.0, parágrafo 
único; e no tocante às substituições somente excluiu, reservando 
regime próprio, os componentes do magistério e do Ministério Público 
(art. 273). O regime de substituição era o mesmo adotado pelo 
Decreto n.o 5.129/31, no que se relacionava com as serventias: ou 
automático, ou por designação (arts. 89 e 90). 

A Lei n.o 819/50, que dispôs sobre o provimento dos Ofícios 
de Justiça, não revogou o Decreto n.o 5.129/31, ou o Decreto n,o 
12.273/41, no tocante à forma de substituição nas serventias de 
justiça. E a Lei n. ° 2.177 / 5 3, em seu art. 12, adotou o mesmo 
critério do art. 57 do Decreto-lei n.o 169/69. Todas essas disposições 
legais sempre consideraram o escrevente, oficial maior preferencial
mente, substituto automático do serventuário; ainda mesmo em caso 
de vacância do cartório. 

O Código Judiciário do Estado, Decreto-lei Complementar de 3 
de agosto de 1969, em seu art. 220 submeteu os servidores de car
tórios oficializados ao regime estatutário; e determinou em relação 
aos não oficializados a sua submissão aO mesmo regime disciplinar, 
no que coubesse, atribuído aos oficializados. Vale dizer, também os 
submeteu aos Estatutos então vigentes. Esses Estatutos, consolidados 
pelo Decreto número 41.981/63, também aplicáveis aos servidores 
da Justiça (art. 1.0, § 1.0), mantiveram as duas formas de substituição: 
automática e por designação (art. 94-95). Finalmente, o vigente 
Estatuto, Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968, manteve o mesmo 
sistema, em seus arts. 23 e 24. 

Conclusão óbvia: no serviço público, em que se inclui as 
serventias de justiça, existe, como princípio, a substituição que, se 
houver disposição legal expressa, como acontece nas serventias de 
justiça, será automática. A interinidade, é a própria douta maioria 
que assinala tal ponto, foi banida, pela sistemática constitucional. 
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Daí só um entendimento ser admissível: o art. 20, parágrafo 
único, inciso 9, do Decreto-lei n.O 159-69, quando se refere a 
exercício interino do candidato, está cogitando da hipótese, não de 
substituição automática, que é a que ocorre por escrevente em relação 
ao serventuário; mas daqueles estranhos aos quadros da serventia e 
que, à falta de substitutos designados pela lei, o são para o exercício 
das funções da serventia. 

Por isso é que o escrevente que tenha substituído o serventuário, 
não terá exercido a serventia interinamente, mas em mera substituição, 
o que não é objeto do preceito benéfico em causa. 

(a) Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Processo de Recurso 11. 17-76 - Gapre-4 - Taubaté - Recte.: 
Antônio Carlos Lara - Recda.: Comissão de Concurso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto 
por Antônio Carlos Lara, contra decisão da Comissão de Concurso 
para provimento do 3.° Ofício de Justiça e Anexos da comarca de 
Taubaté: 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
maioria de votos, julgar prejudicado o pedido de exclusão de 
Domingos Souza Dias; e por maioria de votos, dar provimento, para 
mandar que se compute ao recorrente o ponto reclamado, pelo 
exercício interino. 

Como se verifica das informações constantes dos autos, prevalece, 
afinal, o entendimento que equipara o exercício em substituição do 
titular e o verificado em Serventia vaga, para o efeito da contagem 
do ponto conferido no artigo 20, parágrafo único, inciso 9, do 
Decreto-lei n.O 159-69. 

Nessa conformidade, o recurso recebe provimento em parte, 
ficando prejudicado no pedido de exclusão do concorrente já afastado 
do certame. 

São Paulo, 12 de abril de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator 
designado; Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça vencido, com declaração em 
separado. 
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Declaração de voto vencido do Desembargador Dimas R. de 
Almeida. 

"Data venia", divirjo da douta maioria, pelos fundamentos do 
voto vencido do mandado de segurança n. 233.387, nestes termos; 

"Meu voto denega a segurança, porque ao artigo 20, parágrafo 
único, inciso 9, considera que só faz jus ao ponto de classificação ali 
referido, o candidato que haja exercido cargo de serventuário, nos 
restritos termos da concepção de interinidade. 

Conforme já acentuou este Tribunal, no julgamento do recurso 
manifestado por Paulo de Tarso Rocha Lessa (Diário da Justiça de 
19 de julho de 1973, pág. 10), não há confundir interinidade com . 
substituição; e acrescenta-se agora, máxime em se tratando de subs
tituição automática, como ocorre nas serventias de Justiça, desde o 
Decreto 5.129, de 193 I, artigo 20, a primeira regulamentação das 
{unções e cargos de escrevente (cf. Consolidação Malheiros, artigo 
353). 

O escrevente, nas serventias não oficializadas, sempre foi o 
substituto legal do serventuário, com preferência quando também 
fosse Oficial Maior. 

O exercício interino da serventia, de que cuida o artigo 20, 
parágrafo único, inciso 9, da Lei 159/69, é aquele relativo a quem 
não tem a condição de substituto, automático ou designável porque 
não pertence ao mesmo quadro ou carreira. Outro não pode ser o 
entendimento, ante a disposição do artigo 51 desse Decreto-lei 159, 
cujo parágrafo 2.° sÓ permite o provimento interino do cartório vago, 
quando inexiste escrevente nele lotado. Aí então se fará a interi
nidade, na ordem prevista nos respectivos incisos 1 e 2; primeiro, por 
escrevente de outro cartório; segundo, na falta desse escrevente que 
o Juiz indicará, pessoa estranha apta para o exercício do cargo. 

Conforme acentua o V. Acórdão proferido na interpretação dada 
pelo eminente Relator ao conceito de interino, para dela extrair o 
direito líquido e certo justificador da concessão do "writ", o impe
trante à época ou período que o Egrégio Conselho não considerou 
de exercício em interinidade, estava submisso ao Decreto 5 .129/31, 
e nessas condições era o substituto automático do serventuário em 
afastamentos deste ou vacância do cargo. Foi nomeado escrevente do 
Cartório de Parnaso, aos 26 de novembro de 1940 (fls. 37); e assumiu 
o cargo a 7 de janeiro de 1941 (fls. 38). A partir dessa data, somente 
serviu como interino em dois outros cartórios, os de J uliana e Lagoa 
Azul, sem perfazer os três anOS exigidos (cf. certidão de fls. 27). 

O Decreto 5.129/31 não foi nesse ponto modificado pelo pri
meiro Estatuto do Funcionário Civil do Estado, Decreto 12.273/41, 
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cujos princípios eram aplicáveis aos serventuários de cartórios, oficia
lizados ou não, segundo norma expressa do seu artigo 1.°, parágrafo 
único; e no tocante às substituições somente excluiu, reservando 
regime próprio, os componentes do magistério e do Ministério Público 
(artigo 273). O regime de substituição era o mesmo adotado pelo 
Decreto 5.129/31, no que se relacionava com as serventias: ou 
por designação (artigos 89 e 90). 

A Lei 819/50, que dispõe sobre o provimento dos Ofícios de 
Justiça, não revogou o Decreto 5.129/31. ou o Decreto 12.273/41, 
no tocante à forma de substituição nas serventias de justiça. E a Lei 
n.o 2.177 / 53, em seu artigo 12, adotou o mesmo critério do artigo 
57 do Decreto-lei 159/69. Todas essas disposições legais sempre 
consideraram o escrevente, oficial maior preferencialmente, substituto 
automático do serventuário; ainda mesmo em caso de vagância do 
cartório. 

O Código Judiciário do Estado, Decreto-lei Complementar de 3 
de agosto de 1969, em seu artigo 220 submeteu os servidores de 
cartórios oficializados ao regime estatutário; e determinou em relação 
aos não oficializados a sua submissão ao mesmo regime disciplinar, 
no que coubesse, atribuído aos oficializados. Vale dizer, também os 
submeteu aos Estatutos então vigentes. Esses Estatutos, consolidados 
pelo Decreto 41.981/63, também aplicáveis aos servidores da Justiça 
(artigo 1.0, § 1.0), mantiveram as duas formas de substituição: 
automática e por designação (artigo 94-95). Finalmente, o vigente 
Estatuto, Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968, manteve o mesmo 
sistema, em seus artigos 23 e 24. 

Conclusão óbvia: no serviço público, em que se inclui as ser
ventias de justiça, existe, como princípio, a substituição que, se houver 
disposição legal expressa, como acontece nas serventias de justiça, 
será automática. A interinidade, é a própria douta maioria que 
assinala tal ponto, foi banida, pela sistemática constitucional. 

Daí só um entendimento ser admissível: o artigo 20, parágrafo 
único, inciso 9, do Decreto-lei n.o 159-69, quando se refere a exercício 
interino do candidato, está cogitando da hipótese, não de substituição 
automática, que é a que ocorre por escrevente em relação aos serven
tuário; mas daqueles estranhos aos quadros da serventia e que, à falta 
de substitutos designados pela lei, o são para o exercício das funções 
da serventia. 

Por isso é que o escrevente que tenha substituído o serventuário, 
não terá exercido a serventia interinamente; mas em mera substituição, 
o que não é objeto do preceito benéfico em causa". 

(a) Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça 
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Apelação Cível n. DJ-250.498 - P·ereira Barreto - Apte.: Ageu 
Jeronymo de Souza - Apelado: Sr. Oficial do Registro de Imóveis 
da Comarca. 

ACORDA0 

Vistos. relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 
250.498, da comarca de Pereira Barreto, em que é apelante Ageu 
Jeronymo de Souza e apelado o Sr. Oficial do Registro de Imóveis 
da comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime. integrado neste o relatório de fls, negar provimento 
ao recurso, pagas as custas na forma da lei. 

Por escritura pública de venda e compra, lavrada em 20 de 
outubro de 1949, mas somente apresentada ao registro imobiliário 
em 1975, o apelante adquiriu, de João Ismael e sua mulher Da. 
Messias Ismael, uma gleba de terras com a área de 484,000,00 ha. ou 
200 alqueires, encravada na Fazenda Ponte Pensa, com parte de 
área maior em comum, de 1.500 alqueires, gleba aquela localizada 
nas imediações do Ribeirão Ponte Pensa, Córrego Buriti e Córrego 
Sucuri. 

O casal alienante houvera o imóvel alienado. em área maior 
de 400 alqueires, por força da transcrição 11. 38. feita em 11 de 
janeiro de 1946. no Registro de Imóveis do apelado, o qual funda
mentou a recusa no entendimento de que os acidentes geográficos 
referidos no título do apelante (Ribeirão Ponte Pensa, Córrego Buriti 
e Córrego Sucuri), em virtude de desmembramentos territoriais, não 
estão localizados, atualmente, na circunscrição imobiliária da Comarca 
de Pereira Barreto. 

A decisão recorrida acolheu a dúvida, por que os cursos d'água 
referidos no título do apelante não constam das divisas da Comarca 
de Pereira Barreto, mas, sim. conforme documentos de fls. 5/12, 
estão referidos naquelas das atuais Comarcas de Palmeira D'Oeste, 
Iales, General Salgado e Auriflama: e. ainda, porque o apelante não 
demonstrou, inequivocamente, estar o imóvel localizado no território 
da circunscrição imobiliária do apelado. 

Merece subsistir a decisão recorrida. a vista dos elementos 
constantes dos autos. 

Entre os requisitos da transcrição, destinados a tornar certo o 
domínio e a garantir a continuidade do registro imobiliário, está o 
respeito à circunscrição judiciária ou administrativa da legislação 
local, por isso que o registro será efetuado no cartório da situação do 
imóvel (art. 179 do Decreto n.O 4.857 de 9 de novembro de 1939 e 
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art. 169 da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação 
dada pela Lei n.o 6.216, de 30 de junho de 1975). 

Regulamenta o registro a lei vigente ao tempo da apresentação 
do título, pouco importando a época de sua lavratura. Daí porque, 
ocorrendo, no interregno, desmembramento territorial, aquele deverá 
ser feito na circunscrição imobiliária a que se subordinar, então, o 
imóvel, sob pena de nulidade do ato. 

Correta a atuação do apelado, suscitando dúvida por não encon
trar no título elementos demonstrativos de achar-se o imóvel dentro 
da sua circunscrição territorial, com o que se absteve de praticar ato 
em detrimento da segurança do registro imobiliário. 

Não dissipada convenientemente a dúvida. impossível efetivar-se 
o registro pretendido pelo apelante. 

Assim, negam provimento ao recurso. 

São Paulo, 9 de abril de 1976 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça: 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator: 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente e Revisor; 
Adv.: Dr. Luiz Antônio Taguchi 

Agravo de Petição N.o 248.641 - JundÍaí - Agvte.: 
Dr. Curador dos Registros Públicos - Agvdo.: João 
MaciejezBck. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
N.o 248.641, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante o Dr. 
Curador dos Registros Públicos e agravado João Maciejezack. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as 
custas "ex lege". 

Trata-se de dúvida, suscitada pelo Oficial da Segunda 
Circunscrição do Registro de Imóveis de Jundiaí quando lhe foi 
apresentada, para registro, a carta de adjudicação passada em favor 
do ora agravado, extraída dos autos da execução que João Carlos 
Rossi moveu a Francisco Bueno Oliveira j tendo por objeto um lote 
de terreno sob n.O 2, da quadra "B", Vila Nambi, com área de 
312 m2, de frente para a Rua Um, havido pela transcrição n.o 
J 7.313 da Primeira Circunscrição do Registro de Imóveis da Comarca 
(fls. 6-19). 
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Em resumo, o Oficial suscitante tem dúvida em fazer o registro 
porque o título apresentado não menciona as benfeitorias do imóvel, 
sendo certo que sobre este há duas casas construídas, consoante 
averbação feita no Registro de Imóveis (certidão de fls. 20). 
O registro pretendido, assim, estaria conflitando com o princípio da 
continuidade. Além disso, não foi apresentada certidão de quitação 
do INPS, nos termos do Decreto n.O 72.771/73, artigo 253, n.O IH, 
letra "d". 

Vindo a impugnação (fls. 22/23), o Df. Curador opinou pela 
procedência, em parte, sustentando apenas a necessidade de regula
rizar-se o título pelas vias próprias, antes de se lhe deferir a 
transcrição, sob pena de ferir-se o princípio da continuidade 
(fls. 27/28). 

A respeitável sentença de fls. 30/32 julgou improcedente a 
dúvida. Demonstrada a construção das casas em data anterior a 
21-11-66, não é necessária a certidão do INPS; e quanto à omissão 
das benfeitorias, houve apenas um lapso do meirinho que deixou 
cle consignar, no auto de penhora, a existência das duas casas 
construídas no terreno, erro que não altera a realidade dos fatos. 

Irresignado, agravou tempestivamente o Dl'. Curador Geral, 
mediante recurso regularmente processado (fls. 34/35), após o que o 
MM. Juiz manteve a sua decisão (fls . 37). . 

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela confirmação da 
sentença (fls. 40). 

Negam provimento. 

O único ponto objeto do recurso é a regularização do título, 
que o agravante entende necessária para possibilitar a transcrição, 
sem infringência do princípio da continuidade. Em suma, a transcrição 
anterior, de n.o 17.313, da Primeira Circunscrição, a que o imóvel 
então pertencia (fls. 20), contém a averbação de duas casas 
construídas no terreno, o título exibido para registro omite essas 
benfeitorias. Daí, a necessidade do adjudicatário retificar o erro 
havido, para fazer coincidir o seu título com o anterior. 

Ora, as edificações, assim como as plantações, estão fisicamente 
unidas ao solo, "não se podendo dele separar, sem que percam a 
sua entidade" (Clóvis, "Comentários", ed. 30, vol. lI, pág. 398). Ao 
Lavrar a penhora, o oficial de justiça não teria como excluir as casas 
existentes sobre o terreno que dcscreveu no auto. 

Conseqüentemente, se o terreno tinha árvores, elas também 
foram penhoradas. Se possuia duas casas, estas se incluíram no ato 
de constrição judicial. Juntamente com o terreno, foram à praça e 

92- BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



arrematadas, afinal pelo agravado, em favor de quem se passou a 
carta de adjudicação. 

"Accessorium sequitur suum principale" é o princípio consa
grado no artigo 59 do Código Civil. Como acessão, a casa construída 
sobre um terreno não pode ser objeto de domínio separado e sempre 
seguirá a sorte da coisa principal. "O direito que se tem sobre esta 
qualifica o direito sobre aquela. Alienada a coisa principal, aliena-se 
"ipso facto a acessão". (cf. Orlando Gomes. Introdução, ed. 57, § 
154, pág. 235). 

Só por excessivo amor à forma se poderia sustentar a dúvida, 
depois que a sentença ressalvou, de modo expresso, que o erro do 
meirinho não alterava a realidade dos fatos. Como observa a douta 
Procuradoria Geral da Justiça, isto já deu a retificação almejada, 
com evidente economia processual. 

Confirmada a sentença, determinam o registro. 

São Paulo, 28 de janeiro de 1976. 

(aa.) Gentil do Carmo Pínto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça; Advogado: Dr. Altamir de Almeida 
Goulart. 

D.O.J. 12-02-76 

Agravo de Petição n. DJ-247.507 - Capão Bonito - Agvte.: 
Manoel Gonçalves Faia - Agvdo.: Oficial do Cartório do Registro 
de Imóveis. 

ACORDA0 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n. 247.507, da Comarca de Capão Bonito, em que figuram como 
agravante Manoel Gonçalves Faia e como agravado o Oficial do 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso, assim confirmando 
a r. decisão agravada, por seus fundamentos e pelos alinhados pelo 
douto Procurador da Justiça, posto se tratar, como afirmado por 
quantos oficiara nestes autos, de cessão de posse, irregistrável, além 
de não se mencionar no instrumento o cadastramento do imóvel no 
"lNCRA", nem o número do registro anterior, não contendo o 
documento, ademais, assinatura da "promitente-vencedora", que, ao 
contrário do afirmado, não é analfabeta, pois assinou os documentos 
de fls. 13/14. 
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Custas na forma d a lei. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 1976 

(a a) Gentil do Carmo Pinto, Presidente; Acácio Rebouças, Cor
regedor Geral da Justiça e ReJator; Dimas Rodrigues de 
Almeida, Vice-Presidente; Adv. : Dr. Celso Tristão de Lima. 

Agravo de Petição n. 248.474 - São Paulo - Agvte.: Nicolau 
Cobucci - Agvdo.: Sr. Oficial Substituto do 15.° Registro de Imóveis. 

ACORDÁO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n. 248.474, da comarca de São Paulo, em que é agravante Nicolau 
Cobucci e agravado o sr. Oficial Substituto do 15.0 Registro dt.! 
Imóveis da Capital. 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, dar provimento, pagas as custas "ex-Iege". 

1. Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial Substituto do 15.° 
Registro de Imóveis da Capital, quando lhe foi apresentada, para 
inscrição de penhora, a certidão de fls. 4/6, extraída dos autos da 
reclamação trabalhista n. 1.080/62, processada na 19.a Junta de 
Conciliação e Julgamento de São Paulo, entre partes o ora agravante 
e a firma Três Leões Cia. de Comércio, Indústria e Representações. 

Em resumo, o Oficial suscitante alega que o imóvel penhorado, 
sito na rua Cadete, n. 209, esquina da rua Mariana Teves, atual 
Alfredo de Castro, 35.° Subdistrito, Barra Funda, nesta Capital, não 
mais pertence à executada. Em 16-2-65, ele foi alienado para Rublex 
S.A., Indústria Textil (transcrição 11. 46.741) e, em 9-1-67, esta última 
o vendeu para Frical Administração e Serviços Ltda. (transcrição n. 
52.096). 

Vindo a impugnação (fls. 8/9), O Dr. Curador opinou pela 
procedência (fls. 10 e v.O) e nesse sentido foi a respeitável sentença 
ue fls . 12/15. 

Irresignado, agravou tempestivamente o suscitado, mediante 
recurso regularmente processado (fls. 17/20), e, ap6s juntada de 
documentos (fls. 28/85), o Magistrado manteve sua decisão (fls. 
86 v.o). 

A Procuradoria Geral da Justiça opina pela confirmação da 
sentença (fls. 90/91). 

2. Ao impugnar a dúvida, o então suscitado esclareceu que a 
atual proprietária do imóvel (Frical) teve conhecimento da penhora e 
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viu rejeitados, em todas as instâncias, os embargos de terceiro que 
apresentou. Assim, a dúvida não podia prosperar, face à supremacia 
tia coisa julgada (fls. 8-9). De fato, a certidão exibida e prenotada 
úa expressa notícia desses embargos de terceiro, dos quais não se 
l:onheceu em primeira instância, por intempestivos, confirmada a 
sentença pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (fls. 5v. 6). 

A respeitável sentença entendeu que a dúvida tinha procedência, 
face ao princípio da continuidade, segundo o qual "não há lugar para 
o registro de um título se o anterior não estiver transcrito". O deferi
mento da inscrição quebraria esse princípio e, além disso, atingiria 
de forma irregular imóvel de que não foi parte na ação. Isso traria 
insegurança no campo do direito imobiliário, pois, nada impediria 
que um imóvel, transmitido dezenas de vezes, fosse atingido numa 
ação intentada contra o primitivo dono. Acrescenta que a rejeição 
tios embargos de terceiro não favorece o suscitado e que a coisa jul
gada não pode produzir efeitos no registro imobiliário, quando a 
dúvida versar direito não objeto da "res judicata", ou quando a 
ordem judicial ofender direito de terceiros, que não participaram da 
ação. Nessas circunstâncias, compete ao juiz dos Registros Públicos 
decidir a matéria surgida à margem da sentença exeqüenda (fls. 13-14). 

A esse tema, acrescenta-se o problema da venda em fraude à 
execução (a executada teria alienado o bem na pendência da lide) 
que o agravante insere no recurso. 

3. Dão provimento, e mandam fazer o registro, tendo a dúvida 
por improcedente. 

O agravante intentou reclamação trabalhista contra a firma então 
proprietária do imóvel agora penhorado. A reclamação é de 1962 e a 
alienação do imóvel, peja executada data de 1965. A penhora foi 
lavrada em 2-7-70 (fls. 2, 4 e 33). Daí porque o agravante tomou a 
iniciativa de chamar a adquirente para a lide, dando-lhe ciência da 
penhora (fls. 42-43). Os embargos vieram, mas fora de prazo, e não 
foram conhecidos (Cf. fls. 49-53). A embargante recorreu até a 
última instância, mas viu a sentença confirmada pelo Egrégio Superior 
Tribunal do Trabalho, com trânsito em julgado (fls. 55-84). 

Prevaleceu, assim, o ato de constrição judicial que se quer 
inscrever à margem da transcrição do domínio. 

Sem embargo de doutas opiniões e respeitáveis julgados que 
militem em prol da sentença agravada, os princípios jurídicos a 
prevalecerem, na espécie, são outros. 

A penhora é ato de constrição judicial. O Estado, através do 
Juiz, apreende bens, para sujeitá-los à execução em benefício do 
credor. 
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B certo que ela deve recair em bens do devedor. Pode entretanto, 
atingir bens que já se encontrem no domínio de terceiros. São os 
que se dizem alienados em fraude de execução (Dec.-Iei n.O 960/38, 
artigo 4.°, X, aplicável ao caso, por força do artigo 889 da 
Consolidação das Leis do Trabalho). 

Verificada a hipótese, os bens fraudulentamente alienados são 
submetidos à execução, resultando da atividade jurisdicional, que isso 
determine, a ineficácia da precedente alienação. 

Saber se houve, em cada caso, esse vício, é atribuição do juízo 
da penhora. Quem por ela sofra o desapossamento tem a via pro
cessual dos embargos de terceiro, onde poderá desconstituir a 
evidência da fraude de execução, que o juízo penhorante admitiu 
quando homologou a constrição. 

O juízo administrativo, que preside ao Registro de Imóveis, não 
entra nesse terreno. Nem o Registro de Imóveis tem a missão de 
erigir-se, como dique, contra o livre curso da atividade jurisdicional 
do juízo executório. 

O Registro de Imóveis é mero instrumento de publicidade dos 
direitos reais imobiliários. Ele tem suas regras, entre as quais 
sobrelevam as da filiação e continuidade, destacadas na sentença. 
Mas estas cedem, quando outras mais fortes se apresentam. Um 
mandado judicial representa força maior, a que o Serventuário deve 
atender. A sentença de usucapião apresenta caso típico de transcrição 
prescindindo de filiação e continuidade, que são requisitos indispen
sáveis nos negócios privados, mas não podem sobrepor-se à autori
dade pública. Conseqüência da ordem judicial é a ineficácia dos 
registros, desde aquele onde se houve por presente o vÍCio da fraud~ 
de execução, isso para que o título resultante da arrematação ou 
adjudicação judicial possa ser registrado, indo filiar-se à anterior 
transcrição da executada e fazendo-se continuidade dela. 

Na fraude de execução, não se cogita de nulidade ou anulabili
dade da alienação, a exigir ação rescisória do negócio. Dá-se simples 
ineficácia deste, como ensinou Pontes de Miranda, em comentário ao 
art. 888 do Código de Processo Civil de 1939 (nota 6). 

Pretender o oposto, seria antecipar a intranscritibilidade do título 
transmissivo, oriundo da execução judicial, interferindo na ordem do 
Juízo, cerceando o Poder Judiciário, usurpando-lhe a atribuição de 
dizer do Direito nos dissídios individuais. Erigindo-se um órgão 
administrativo em censor do judicante. 

A penhora em foco é resultante da atividade normal e legal do 
Juiz que a mandou fazer, e que, em sentença, a declarou subsistente. 
E um fato que existe, chancelado pela autoridade do órgão estatal. 
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Deve constar do Registro Público, atingindo a matrícula do im6vel 
penhorado, para ensejar o conhecimento de terceiros, em qualquer 
relação jurídica que o alcance. Deixar de registrá-la, seria pennitir 
a sonegação de relevante dado informativo, frustrando a finalidade 
precípua do instituído. Constituem precedentes, rigorosamente 
ortodoxos, os julgados deste Conselho no agravo de petição n. 79.230 
e na Correição Parcial n. 96.580. 

Demais, devendo-se acreditar que o imóvel seja posto em praça 
no juízo da execução, há de o Poder Público colocar-se do lado de 
eventual adquirente, a menos que pretenda enganá-lo, vendendo sem 
poder assegurar ao comprador a eficácia do negócio. 

Ainda, do registro da penhora irá resultar, para a atual detentora 
da transcrição, a consciência de que o imóvel será mesmo, e eficaz
mente, praceado. E um efeito de suma relevância, pois fará a inte
ressada mexer-se, em defesa de seus interesses, sem pretender que o 
Registro de Imóveis a substitua na lide e lute por ela. 

São Paulo, 9 de fevereiro de 1976. 

(aa) Gentil do Carmo Pinto, Presidente; Acácio Rebouças, Cor
regedor Geral da Justiça e Relator; Dimas Rodrigues de 
Almeida, Vice-Presidente: Adv.: Dr. Paulo Rabelo Corrêa. 

Agravo de Petição n. DJ-249.048 - São Paulo - Agvte.: Dr. 
Curador de Registros Públicos - Agvdo.: Roberto Ferreira. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n. 249.048, da comarca de São Paulo, em que é agravante o Dr. 
Curador de Registros Públicos, e agravado Roberto Ferreira. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

1. A hipótese é de dúvida inversa, suscitada pelo agravado, 
face à recusa do Oficial do 9.0 Registro de Imóveis da Capital em 
transcrever a escritura de venda e compra lavrada em 6-5-74, nas fls. 
7-9 do Livro n. 55, das Notas do Cartório de Lagoinha, comarca de 
São Luiz do Paraitinga. 

O agravado comprou de Manoel dos Santos Guindaste e sua 
mulher Zulmira de Jesus Guindaste, e de Mariana de Jesus Gonçalves, 
a metade ideal que estes possuiam no lote n. 26, da quadra 8, Vila 
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Progresso, Itaquera. Os transmitentes haviam recebido essa parte 
ideal na sucessão de João Batista Rodrigues e Mariana de Jesus 
Rodrigues, juntamente com Augusto Baptista, sua mulher, e Maria 
do Carmo Trovato e seu marido, estes herdeiros da outra metade 
ideal. Do formal de partilha, transcrito sob n. l35.146, constou que, 
com as partes ideais, cs herdeiros recebiam duas casas existentes 
sobre o imóvel, consignando-se que a de número quatro seria de 
Augusto Baptista e Maria do Carmo Trovato. A outra, então sem 
número, seria dos ora transmitentes. 

Desta forma, o agravado contratou a compra da metade ideal 
do terreno e também da casa que, na partilha, coubera aos transmi
tentes, casa essa posteriormente numerada (número seis da rua Rio 
Araguaia). A escritura deixou claro que a parte ideal transacionada 
permanecia em comum com os outros condôminos. Estes, por sua 
vez, deram expressa anuência ao negócio (fls. 9-10 v.). 

A escritura, inicialmente, descreveu o objeto da transação como 
se fosse certo e determinado, fornecendo medidas. Mais adiante, 
porém, retificou a descrição, para deixar expresso que o seu objeto 
era a metade ideal do terreno, além de uma casa determinada, já 
constante da transcrição anterior. 

A recusa do título fundou-se em que, sem prévia divisão entre os 
comunheiros, impossível seria rcgistrar cscritura que transmite parte 
certa e determinada do terrcno (fls. 22). 

A sentença determinou o registro, considerando que os transmi
tentes só venderam o que receberam da partilha. Ainda que esta 
tenha sido inadequadamente lançada, não há infringência do princípio 
da continuidade, restando apenas uma situação de fato e de direito, 
pendente de ser solucionada através de divisão (fls. 28). 

O agravo, manifestado pela Curadoria dos Registros Públicos e 
regularmente processado, sustenta que, estando o imóvel em comum, 
não se pode vender parte certa, e que o entendimento da sentença 
torna inócua a divisão preconizada, pois, assegura a transcrição de 
novas alienações (fls. 32). 

A decisão foi mantida (fls. 40) e os autos subiram, opinando a 
Procuradoria Geral da Justiça pela confirmação, considerada a ine
xistência de prejuízo para os condôminos remanescentes e a tendênciil 
de não criar dificuldades quando presente a boa-fé (fls. 43). 

2. Negam provimento. 

E verdade que, alienando área certa c determinada do terreno, 
os transmitentes iriam exorbitar dos seus direitos. Detinham apenas 
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a metade ideal, e nenhuma divisão fizeram com os comunheiros, 
anuentes no negócio. Estes permanecerão donos do todo, em comum 
com o adquirente, ora agravado. A escritura retificou a inicial descri
ção da área negociada, para enfatizar que o agravado não comprava 
mais do que a metade ideal do terreno. Isto é pacífico, decorrendo 
literalmente do título. 

B exato, outrossim, que houve coisa certa e determinada no 
objeto do negócio. O agravado também adquiriu benfeitoria, que é 
a casa número seis, existente sobre o terreno comum, havida pelos 
transmitentes, cujo título (formal de partilha) assim foi registrado 
(fls. 23). 

O fato parecendo inusitado, deveria ter suscitado dúvida ante
riormente, quando do registro do formal de partilha. 

Os comunheiros do imóvel conseguiram, todavia transcrever esse 
formal, que lhes atribuía partes iguais do terreno, e também com 
exclusividade a cada grupo de dois herdeiros, casas certas e determi
nadas, nele existentes. Agora, quando um desses grupos aliena a sua 
parte ideal ao agravado, com a casa atribuída na partilha, não é mais 
tempo de embaraçar o registro. 

Nada impede que haja, em imóvel comum, posse individual 
localizada, de forma que a com possessão subsista apenas de direito, 
e não de fato. E o exemplo do possuidor que tem posse "pro diviso", 
exercitada sobre "pars certa, locus certa ex fundo" (Cf. Washington, 
"Coisas", ed. 70, p. 81-82; R. Limongi França, "A Posse no Cód. 
Civil", ed. 64, p. 75). 

Ocorreu isso no caso dos autos. Quando o formal de partilha, 
objeto da transcrição anterior, atribuiu aos herdeiros partes ideais de 
lVO terreno, além de, nominalmente, atribuir-lhes casas determinadas, 
ali construídas, nasceu o trato da posse "pro diviso". 

Essa é a posição dos transmitentes. Mais do que possuem não 
podiam transmitir, nem o agravado haver. A escritura expressa que 
o agravado adquiriu a metade ideal do imóvel e, com ela, os direitos 
decorrentes da posse "pro diviso", exercidos pelos transmitentes. 
Expressa, outrossim, que não houve divisão geodésica e que a comu .. 
nhão remanesce, dois dos comunheiros agora substituídos pelo 
agravado e todos concordes com o trato da posse "pro diviso", que 
subsiste entre eles, gerando a obrigação de respeito mútuo. 

Em resumo, não há nulidade na partilha objeto da anterior 
transcrição e, conseqüentemente, no seu registro; nem se impõe a 
necessidade de prévia divisão do imóvel, para o registro pretendido 
pelo agravado. Na verdade, não há obstáculo de qualquer ordem, 
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respeitadas que ficam as regras da filiação e continuidade, como 
acentuou a sentença. 

Custas ex Iege. 

São Paulo, 20 de fevereiro de 1976. 

(aa) 
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Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça; 
Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça e Relator; 
Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça; Adv.: Dr. João Alves de Souza Campos. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Proc. CG 45.375/76. 

Guarulhos. 

DEGE-1 

Interessado: Juízo de Direito da 3.a Vara da Comarca de 
Guarulhos. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

1. O Juízo de Direito da 3.a Vara da Comarca de Guarulhos, 
adiantando a existência de orientações díspares no exercício da 
jurisdição civil, sugere seja editado Provimento que, uniformizando, 
torne obrigatória a adoção de providências preliminares para a 
distribuição por dependência, registro no livro geral de feitos e 
fiscalização do recolhimento das custas, nos processos de Embargos 
do Devedor ou Embargos do Executado ou Embargos à Execução. 

Trazendo argumentos doutrinários sobre possuírem os Embargos 
do Devedor a natureza de ação conexa àquela exercitada no processo 
de execução o Juízo afirma a necessidade da distribuição por 
dependência - (C.P.C., art. 253), do registro no livro geral de feitos 
(C.P.C., art. 251) e do controle judicial do recolhimento das custas, 
cmolumentos e corttribuições (art. 27 do Regimento de Custas -
Decreto-Lei Estadual n.O 203, de 25 de março de 1970). 

2. Não é necessária ou mesmo conveniente, s.m.j., a edição de 
qualquer Provimento a rsepeito da matéria proposta, que se 
apresenta, a meu ver, Ora regulamentada pelo legislador processual, 
ora impregnada de natureza jurisdicional, pelo que infensa à regula
mentação exclusivamente administrativa. 

3. Não há dúvida de que os Embargos do Executado são ação, 
em que o executado é autor e o exeqüente é réu (Carnelutti, 
"Lezioni", voI. I, n. o 169; Liebman; "Embargos do Executado", 
§ 14); mais precisamente, a ação incidente do executado visando a 
anular ou reduzir a execução, ou tirar ao título sua eficácia executória. 
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Se o autor é aquele que formula o primeiro pedido com respeito 
a determinado objeto (rem in iudicium deducens - cf. Chiovenda, 
"Principii", pág. 581; "Instituições", voI. II, pág. 322), autor é o 
devedor opoente, que é o primeiro interessado (e o único interessado) 
a propor um pedido destinado a fazer declarar nulo ou inadmissível 
um ato executivo. 

É conceituação lógica que objetiva, na prática, retirar ao 
executado a posição cômoda de réu, condicionando à eventual 
iniciativa sua a superveniência de efetiva oposição, na qual assuma 
a obrigação de provar. 

Como esclarece Liebman ("Processo de Execução", edição 
Saraiva, § 10), o processo de execução é construído na suposição 
de não haver matéria litigiosa a discutir e decidir, e com a definida 
intenção da Lei, de evitar que sejam suscitadas questões que só 
retardariam e complicariam o andamento do processo. Para conseguir 
este resultado é que a lei recorreu à figura do título executório, cuja 
eficácia abstrata permite promover e percorrer a execução sem 
depender de demonstração da existência do direito. Mas não é e 
nem poderia ser absoluta a independência da execução, em face da 
verdadeira situação jurídica material existente entre as partes. O 
problema se resolve atribuindo ao título eficácia abstrata e indepen
dente no plano da execução, estritamente entendido, e conferindo ao 
mesmo tempo ao executado o poder de reagir indiretamente, tirando 
ao título a sua força por meio de processo de cognição incidente, 
em que possa demonstrar a inexistência do direito do credor. 

Assim, a atividade cognitiva fica condicionada à eventualidade 
do processo de execução se tornar contraditório, por ação ou iniciativa 
do executado. 

4. O Código de Processo Civil dispõs que os embargos do 
executado serão "autuados em apenso" (artigo 736), sem cominar 
nulidade para a hipótese de descumprimento. 

Theotonio Negrão sustenta não haver razão para aquela provi
dência, porque ou o Juiz os rejeita "in limine" (artigo 739) ou os 
embargos terão efeito suspensivo (aritgo 741) - Código de Processo 
Civil, 3.a edição da Revista dos Tribunais, nota de rodapé n. 173, 
à pago 146. 

Muitos Juízes preferem a providência prática de juntar os 
embargos aos autos da própria execução, e o Egrégio Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil tem aprovado esta orientação (Milton 
Evaristo dos Santos, "O novo Código de Processo nos Tribunais de 
Alçada Civil de São Paulo", Editora Lex, 1975, 2.° volume, n.o 842). 
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5 . Completo o silêncio do Código a propósito da distribuição 
por dependência dos embargos do executado. 

A circunstância avulta, ao se constatar, em outros casos, a 
existência de determinação expressa (reconvenção e intervenção de 
terceiro - parágrafo único do artigo 253; oposição - artigo 57; 
embargos de terceiro - artigo 1049; pedido de pagamento de dívida 
em inventário - parágrafo 1.0 do artigo 1017), sendo irrelevante 
para o legislador que o processamento subseqüente se faça algumas 
vezes em apenso e outras vezes nos próprios autos principais. 

Se considerasse necessária a providência, o legislador também 
teria determinado a distribuição por dependência dos embargos do 
executado. 

A regra é que a distribuição se destina a fixar a competência 
cntre Juízos que a tenham igual equilibrando, entre cles, a quantidade 
de trabalho a ser desempenhado, para evitar "que alguns Juízes 
estejam exccssivamentc atarefados, enquanto outros permaneçam 
quase ociosos" (Arlhur Vanderbilt, "La Justicia Emplazada a 
Reformarse", página 92). 

Fora daí, a distribuição é desnecessária c somente deve ocorrer 
por imperativo da lei, com o que se afasta a possibilidade da sua 
imposição através de medida administrativa, como é o Provimento. 

6. A finalidade do registro determinado no artigo 251 do 
Código é, tão só, anotar a existência do litígio, de modo a que fique 
perpetuado, podendo ser atestado a qualquer tempo, quando 
necessário (Moniz de Aragão, "Comentários ao Código de Processo 
Civil", edição Forense, II volume n. 379, pág. 324). 

Com o registro do processo de execução está cumprido o objetivo 
da norma processual. 

O eventuál ajuizamento dos embargos do executado não obriga 
a novas anotações, ainda que a cognição incidente seja processada 
em apenso (artigo 736) ou nos autos principais, porque não ocorre 
qualquer risco para a segurança informativa, que se quis garantir. 

7. A propósito do prévio recolhimento das custas, entendo 
I elcvantc, mais uma vez, a atuação do legislador processual, que não 
determinou o seu pagamento antecipado embora o fizesse para outras 
situações (cumprimento de carta precatória - arts. 208 e 212; 
comparecimento de testemunha - artigo 419; pagamento do 
assistente-técnico c do perito - art. 33; nos procedimentos de 
Jurisdição voluntária - art. 24; na reconvenção, na oposição e na 
ação declaratória incidental - arts. 19 e 34). 
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Ora, o Provimento não pode alterar a Lei, nem criar obrigações 
para os cidadãos, que somente estão sujeitos aos encargos constantes 
da própria disposição legislativa. 

8. Ante o exposto, proponho determine Vossa Excelência o 
arquivamento dos presentes autos, encaminhando-se cópia deste 
parecer ao Juízo interessado. 

São Paulo, 25 de setembro de 1976. 

(a) Antônio Galvão Furquim Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar. 

Aprovo. Publique-se. 

São Paulo, 1.0 de outubro de 1976. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça", 

RECOMENDAÇÃO 

Aos Serventuários do Foro Judicial e Extrajudicial do Estado. 
O Desembargador Acácia Rebouças, - Corregedor Geral da 

Justiça, no uso de suas atribuições, à vista das exigências da Lei dos 
Registros Públicos em vigor (Lei n.o 6015/73), no concernente à 
identificação de pessoas e coisas. Recomenda aos serventuários do 
Foro Judicial e Extrajudicial do Estado que observem, e façam 
observar por seus subordinados, nas escrituras, nos formais de 
partilha, nas cartas de sentença, certidões, mandados e demais atos 
destinados a registro, as seguintes disposições: 

1. das pessoas: físicas, serão sempre mencionados o estado 
civil, a profissão e, nos casos em que a lei exige, o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, 
o número do registro geral constante da cédula de identidade ou, 
na falta este último, a filiação; 

2. das pessoas jurídicas, a sede social e o número de inscrição 
no Cadastro Geral dos Contribuintes, do Ministério da Fazenda; 

3. o imóvel se rá identificado com a indicação de suas 
características e confrontações, localização, área e denominação, se 
rural; logradouro e número do emplacamento, ou, quando não o tiver, 
a situação do lado par ou impar do logradouro, a quadra, a distância 
métrica da edificação ou esquina mais próxima, se urbano, e sua 
designação cadastral, se houver, matrícula ou registro anterior; 

4. nas alienações parciais, seja o imóvel rural ou urbano, 
deve-se observar rigorosa precisão na descrição da linha perimétrica, 
com pontos de referência inequívocos, para o devido controle da 
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disponibilidade no Registro de Imóveis, e, sendo alienada parte ideal, 
deve-se fazer constar a medida ou área, para o mesmo fim. 

Publique-se. 

São Paulo, 07 de outubro de 1976. 

(a) Des. Acácio Rebouças - Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.I. - 8-10-76 

Proc. Recurso eG. n. 78-76 - Capital - Adv. Dr. José Fre
derico Marques - Interessado: Délcio Trevisan. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

1 . Trata-se de recurso administrativo, interposto por Délcio 
Trevisan contra a r. decisão de fls. 64 e verso do Juízo da 2.a Vara 
de Registros Públicos da Capital, proferida na qualidade de Corre
gedor Permanente do 4.° Cartório de Notas, a qual repeliu pedido de 
reforma do r. despacho de fls. 10 e verso. 

Adiantando que o Escrivão do referido Cartório de Notas estaria 
em dúvida quanto à possibilidade de ser lavrada uma Escritura 
Pública de Doação, com subseqüente Instituição de Servidão de Uso 
e Outras Avenças, a ser firmada entre o Condomínio Ribeirão Preto 
e a Prefeitura do Município de São Paulo, na qualidade recíproca de 
outorgantes e outorgados, e informando que o escrúpulo do Notário 
decorreria, em resumo da ausência da outorga uxoria dos condôminos 
casados na ata da Assembléia Geral, em que unanimemente deliberada 
a conveniência da doação e, ainda, na dissidência de quatro condô
minos, que teriam se retratado depois daquela deliberação coletiva, o 
recorrente formulou consulta à Corregedoria Permanente (processo n. 
339-76) sobre a viabilidade do ato notarial, esclarecendo que o Poder 
Público, na condição de donatário, estaria disposto a receber a 
outorga, na forma primitiva deliberação condominial. 

O Juízo autorizou, de plano, a ]avratura do ato pretendido (fls. 2) 
e a deliberação foi comunicada ao Notário; mas, posteriormente, a 
autorização foi reconsiderada, através do r. despacho de fls. 10 e 
verso, com o recolhimento da comunicação expedida e tomada de nova 
providência, esta cautelar, para que se abstivesse o Oficial do Registro 
de Imóveis de registrar a escritura, na hipótese da mesma lhe ser 
apresentada. 
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o recurso objetiva restabelecer os efeitos da autorização inicial·· 
mente concedida, mediante reforma do r. despacho reconsiderador. 

Passo a opinar. 

2. São vários e complexos os efeitos do r. despacho de fls. 10 
e verso, pelo que, s.m.j., o exame da matéria devolvida a esta Corre
gedoria Geral deve ser desdobrado, quanto à consulta inicial e quanto 
à determinação proibitiva endereçada ao Oficial do Registro de 
Imóveis. 

3. A Corregedoria Permanente não é órgão consultivo ou de 
assessoria jurídica, ao qual possam recorrer os particulares para escla
recimento das circunstâncias em que devam celebrar os seus negócios. 

Só por equívoco ou injustificável desvio de finalidade se pode 
transformar a Corregedoria Permanente em órgão orientador e con
trolador da validade dos negócios jmídicos particulares, pois suas 
determinações, de natureza eminentemente administrativa, não obrigam 
além dos órgãos que lhe são hierarquicamente subordinados. 

Elas não podem impedir, até dentro da mesma Corte, que enten
dimento diverso seja acolhido, em caráter administrativo, por outras 
Corregedorias Permanentes; e não resistem a orientação oposta ou 
diferente, porventura adotada no exercício da atividade exclusivamente 
jurisdicional, por órgão ele qualquer instância. 

Evidencia-se, por conseguinte, a conclusão de que descabe à Cor
regedoria Permanente a função de assessoria jurídica ou de órgão 
consultivo, porque eventual proibição da prática do ato por Serventia 
subalterna não obsta a que os particulares contratantes contornem a 
ordem, mediante a providência simples de recorrerem a Cartórios 
afetos a outros Juízos; enquanto que eventual determinação para que 
o ato seja praticado desta ou daquela forma corre o risco de colocar 
o Serventuário em situação, no mínimo, vexatória. 

Os Escrivães dos Cartórios de Notas são hábeis e capacitados ao 
exame da regularidade dos atos, cuja lavratura lhes seja solicitada, 
podendo praticá-los ou recusá-los, em cada caso. Esta faculdade não 
lhes pode ser retirada, porque eles próprios são os primeiros interes
sados em que a Serventia funcione em bases seguras, pela responsabili
dade que lhes advenha ou possa advir dos atos praticados. 

4. Delineia-se, no caso concreto, um desacordo entre pessoas 
físicas, co-proprietárias do Condomínio Ribeirão Preto, recaindo a 
comunhão sobre um prédio de apartamentos, sito à Avenida Paulista 
n. 266, cuja garagem foi atingida por ato da Municipalidade, que :l 

declarou de utilidade pública, para fins de alargamento da via. 

A desapropriação do subsolo, área de uso comum, onde localizada 
a garagem, implicaria na necessidade da expropriação total do prédio 
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(art. 632 do Código Civil c.c. § 1.0 do art. 2.° da Lei n.O 4.591, de 
16-12-1964) e conseqüente extinção do condomínio. 

Visando a resguardar este último, optaram os interessados pelo 
afastamento do processo expropriatório, mediante doação da área 
necessária às obras da avenida e subseqüente instituição de servidão 
de uso, quando o subsolo continuaria servindo ao condomínio. 

A providência foi aprovada em Assembléia Geral e, ao que 
consta, unanimemente. 

Depois, alguns condôminos voltaram atrás, discordando da 
solução eleita; outro faleceu; ainda outro alienou sua unidade autôno
ma a terceiro. O Escrivão de Notas, por sua vez, salientou que as 
esposas dos condôminos casados não participaram, diretamente, da 
deliberação coletiva e entendeu que o mandato aprovado na reunião 
seria simples minuta, para embasar a oportuna lavratura do 
instrumento de procuração. 

Estas questões foram levadas ao exame da Corregedoria Perma
nente sob a forma de consulta e o próprio recorrente esclareceu que 
a Municipalidade, através de sua assessoria, estaria disposta a receber 
a outorga da doação, por considerá-las despiciendas (fls. 7). 

Ora, constitui matéria de alta indagação saber qual a validade 
da discordância superveniente de alguns condôminos e decidir da 
possibilidade do suprimento judicial da outorga respectiva, ante o 
dispositivo legal que assegura ao proprietário o direito de usar, gozar 
e livremente dispor de seus bens (Cód. Civil, art. 524), do qual deriva 
a atributo de ser irrevogável ou perpétuo o direito de propriedade. 
Lembra Washington de Barros Monteiro que "uma vez adquirida, a 
propriedade em regra não pode ser perdida senão pela vontade do 
proprietário. Não pode estar na vontade de quem quer que seja fazer 
cessar o direito de propriedade contra o intento do proprietário" 
(Curso de Direito Civil - Direito das Coisas, edição Saraiva de 1975, 
3.° volume, pág. 90). A regra não é absoluta perante o Poder Público, 
que pode usar do instituto da desapropriação. 

Também constitui matéria de alta indagação decidir, no caso 
concreto, se há necessidade da outorga uxória dos condôminos casados 
ou se dispensável a providência, à vista do disposto no art. 16 do 
Decreto-lei Federal n.O 3.365, de 21 ue junho de 1941 (Desapropria
ção por utilidade pública); apreciar a necessidade da participação 
direta do Espólio do condômino falecido no ato a ser lavrado; exa
minar se o terceiro adquirente de unidade autônoma está, ou não, 
vinculado às deliberações aprovadas anteriormente pelo ex-condômino, 
de quem houve a coisa, estabelecer a verdadeira natureza da outorga 
concedida na Assembléia Geral, definindo-a como mandato completo 
ou simples minuta, dependente de ato posterior. 
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o exame destas questões extravasa dos limites de atuação admi
nistrativa da Corregedoria Permãnente, e devem ser apreciadas pelo 
órgão jurisdicional, se ocorrer regular provocação. 

, 
5 . Impõe-se, portanto, o reconhecimento de não ter sido correto 

o envolvimento da Corregedoria Permanente em assunto estranho às 
suas atribuições, ainda que sob a forma equívoca de consulta, já 
outorgando autorização, já, em seguida, proibindo a lavratura de 
contrato cuja legitimidade não se põe sob o seu critério e controle. 

Se a Municipalidade está disposta a receber a outorga da doação 
na conformidade da escritura minutada a fls., é necessário deixar-se 
aos interessados (doador, donatária e Escrivão de Notas) a oportu
nidade de se orientarem por si mesmos, porque o contrato envolve 
apenas interesses privados. 

Cabe à donatária aceitar ou repudiar a outorga, segundo a orien
tação de sua assessoria jurídica. 

Cabe ao Escrivão de Notas, no máximo, recusar-se à lavratura 
do ato pretendido, com o que estarão livres os contratantes para 
escolherem outro Notário. 

A validade e a eficácia de tal ato, quando e se houver oposição, 
jamais poderão ser afirmadas ou negadas administrativamente. 

6. A proibição endereçada ao Oficial do Registro de Imóveis, 
para que se abstenha do registro da escritura caso a mesma lhe seja 
apresentada (letra <Cc" do r. despacho de fls. 10 e verso), não deve 
prevalecer. 

Em primeiro lugar, porque a ordem partiu de autoridade incom
petente, pois os Cartórios de Registro de Imóveis não estão subordi
nados à Corregedoria Permanente da 2.a Vara de Registros Públicos 
(artigos 21 e 22 da Resolução n. 1/71), onde tramitava o processo 
administrativo. 

Irrelevante tenha emanado a proibição de Juiz de Direito que, 
normalmente, auxilia em ambas as Varas de Registros Públicos, 
porque o exercício simultâneo não autoriza sejam confundidas as res
poctivas atribuições legais. A prevalecer entendimento diverso, chegar
-se-ia à equívoca conclusão de ser lícito ao Juiz de Direito Auxiliar 
expedir ordens aos Oficiais do Registro de Imóveis em processos afeto,; 
à 2.a Vara de Registros Públicos, enquanto que o Juiz de Direito 
Titular, precisamente porque não designado para ter exercício em 
ambas as Varas de Registros Públicos, não poderia expedir tais ordem 
e sequer rever os atos de seu auxiliar, nessa matéria. 

Mas, não é só. 
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Os Oficiais de Registro de Imóveis têm, por lei, a obrigação de 
v~rjfjcar a legalidade e adequação formal dos títulos levados a exame, 
pelo que também hábeis e capacitados para, por iniciativa própria, 
efetuar o registro ou suscitar dúvida. 

As atribuições, que lhe deu a lei, não podem ser retiradas, no 
âmbito administrativo, pela Corregedoria Permanente. 

Não deve este órgão tomar a iniciativa de determinar ou proibir, 
"a priori", a efetivação de qualquer registro, porque estaria suprimindo 
a atuação fiscalizadora dos Oficiais de Registro de Imóveis e dispen
sando o uso normal do processo administrativo de dúvida, onde sempr~ 
He respeita o direito do interessado a sustentar, com provas e 
argumentos próprios, a viabilidade do ato pretendido. 

O processo de dúvida nasceu para garantia da segurança dos 
registros, onde predomina matéria de interesse público. Faltando este 
último, descabe o seu uso. 

Nasceu, também, para corocar a responsabilidade do Oficial de 
Registro de Imóveis a coberto, pela decisão administrativa do seu 
superior hierárquico (Decreto n.o 18.542, de 1928), e com esta fina
lidade foi mantido na legislação posterior (art. 215 do Decreto n. ° 
4.857, de 9 de novembro de 1939 e art. 198 da Lei n.o 6.015, de 31 
de dezembro de 1973). 

Ao longo de sua história, foi ampliado para uso dos Oficiais dos 
Registros de Títulos e Documentos (art. 164 do Decreto n. ° 4.857, 
de 1939, com a redação dada pelo Decreto n.O 5.318, de 29 de 
fevereiro de 1940) e dos Oficiais do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
(art. 3.° do Decreto n.o 9.085, de 25 de março de 1946). E acabou 
sendo estendido aos Oficiais do Registro Civil de Pessoas Naturais 
(art. 293 da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro de 1973). 

Para os Cartórios de Notas não existe previsão legal, exatamente 
em virtude da natureza privada aos interesses ali tratados e porque, 
nos casos onde o registro se faça necessário c exista interesse público 
a resguardar, subsiste sempre, para o Oficial do Registro, o processo 
de dúvida, que também alcança a formação do título. 

Assim, a proibição encaminhada ao Oficial do Registro de 
Imóveis no presente caso, porque genérica, apriorística e deliberada 
"ex-offício", deve ser cassada e, só para isto, merece provimento () 
recurso apreciado. 

7. Pera provimento parcial do recurso, tão só para cassar a 
indevida intervenção da Corregedoria Permanente no caso e toda e 
qualquer ordem a respeito por ela emitida, quer a Tabelião, quer a 
Oficial do Registro de Imóveis (letra "c" do r. despacho de fls. 10 e 
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verso), é o parecer que, respeitosamente, submeto à consideração de 
Vossa Excelência, deixando aos interessados a oportunidade de se 
orientarem por si mesmos quanto à conveniência e oportunidade de 
ser lavrada a pretendida Escritura de Doação e Outras Avenças, e aos 
Serventuários a liberdade de se conduzirem sob sua própria e exclusiva 
orientação e responsabilidade. 

São Paulo, 27 de setembro de 1976. 

(a) Antônio Galváo Furquim Rebouças, Juiz Auxiliar 

Aprovo o parecer. De conformidade com ele, e para os fins 
indicados, provejo o recurso. Publique-se. 

São Paulo, 4 de outubro de 1976. 

(a) Des. Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça". 

RECOMENDAÇÃO 

Aos Cartórios do Foro Judicial e Extra Judicial do Estado. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da 
Justiça, no uso de suas atribuições, visando a impedir que as naturais 
demoras no fornecimento de certidões em geral, enseje a exploração 
do público interessado, por parte de pessoas que, insinuando o tráfico 
de influência, ou por outros meios não menos danosos para a 
reputação do serviço público, propalem a viabilidade de atendimento 
mais rápido, Recomenda aos Senhores Escrivães e Titulares de 
Cartórios do Foro Judicial e Extra-Judicial do Estado que exerçam 
rigorosa fiscalização sobre esses serviços, obstando a qualquer possi
bilidade de antecipações ou retardamentos de uns pedidos em relação 
a outros, e garantindo o atendimento ao público com obediência às 
prioridades decorrentes da ordem cronológica da entrada dos pedidos 
em Cartório. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 27 de setembro de 1976. 

(a) Dr. Adcio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

D.OJ_ 30-9-76 

Proc. CG n.o 42.295/75. 

Capital. 

Interessada: Corregedoria Geral da Justiça. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 
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"1. Trata-se de expediente aberto na Corregedoria Geral para 
estudo e orientação na matéria afeta ao registro de filhos adulterinos 
"a patre". 

Ao contrário dos respeitáveis entendimentos de fls. 49 e 51, a 
nova Lei dos Rcgistros Públicos não trouxe alteração à disciplina do 
Código Civil (artigos 355 e seguintes) e da Lei n.O 883-49. 

Recentemente, o E. Conselho Superior da Magistratura enfrentou 
o problema no julgamento da Apelação Cível n.O 251.558, de 
Araraquara, decidindo que a legislação dos Registros Públicos tem 
a natureza formal e adjetiva, não podendo invadir a esfera do Direito 
Civil para derrogar normas substantivas, das quais depende e para 
cuja execução existe. Seu caráter é instrumental daquelas outras, 
permanecendo condicionado, o reconhecimento de filho adulterino 
"a patre", à prévia dissolução da sociedade conjugal. 

Em torno do artigo 60 da atual Lei n.O 6015/73, o entendi
mento acolhido é o de que não importa interpretação isolada do 
artigo 55 do mesmo diploma, onde o legislador se referiu 
expressamente à existência de condições de ilegitimidade, impedientes 
do reconhecimento. Estas seriam a incestuosidade e a adulterinidade 
da filiação, a primeira que sempre vigora e a segunda enquanto não 
dissolvida a sociedade conjugal do progenitor adúltero. 

A matéria, pela sua importância, justifica a transcrição literal 
do referido aresto, onde aspectos importantes foram analisados: 

"Impõe-se a reforma da decisão recorrida, porque a nova Lei 
dos Registros Públicos (n.o 6015, de 31 de dezembro de 1973, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.O 6216, de 30 de junho de 1975 
e pela Lei n.o 6140, de 28 de novembro de 1974) não derrogou os 
artigos 355 e seguintes do Código Civil e nem ab-rogou a Lei n.O 883, 
de 21 de outubro de 1949, que não são incompatíveis com ela. 

Por imperativo da Constituição Federal, a família é constituída 
pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos 
(artigo 175). 

A sentença, totalmente divorciada do preceito constitucional e 
ignorando a natureza instrumental da Lei dos Registros Públicos, 
chegou a conclusão equívoca, não amparada pela sistemática da 
legislação substantiva. 

O Registro Civil das Pessoas Naturais existe para tornar certo 
O estado civil de uma pessoa e assegurar situação jurídica, em que 
a ordem pública é interessada (Planiol Ripert et Savatier, "Traité de 
Droit Civil", I, n. 15). 
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o estado civil decorre do organismo familiar e integra o Direito 
de Família, cujas regras são obrigatórias e de ordem pública (Salvat, 
"Tratado de Derecho Civil Argentino", 11-4), pelo que bastante 
limitada a esfera de ação deixada à vontade individual. 

O registro é a menção de certos atos ou fatos, exarada em 
assentos especiais, por um Oficial Público, quer à vista dos títulos 
comuns que lhe são apresentados, quer em face de declarações escritas 
ou verbais das partes interessadas, para preconstituição de prova 
especial ou para conservação de documento (Serpa Lopes, "Tratado 
dos Registros Públicos", edição Freitas Bastos de 1962, voI. I, 
pág. 17). 

Pela finalidade exclusiva de preconstituir prova especial do estado 
civil de uma pessoa, os atos do registro civil se submetem aos 
princípios gerais do direito das provas. 

Na sistemática do Direito Brasileiro, os princípios referentes à 
prova se incluem no Direito Material e no Direito Formal (Clóvis 
Beviláqua, "Código Civil Preliminares", n.o 77; Espínola, "Brev. Anot. 
do Código Civil Brasileiro", 1.0 voI., pág. 194; João Monteiro "Proc. 
Civ. e Com.", 2.° voI. pág. 90; Gusmão, "Proc. Civ. e Com.", voI. 
TI, pág. 54). 

Entram na esfera do Direito Substantivo a determinação das 
provas e a indicação tanto do seu valor jurídico, quanto das condições 
de sua admissibilidade. 

Ao Direito Processual cabe estabelecer o modo de constituir a 
prova a de produzi-la em juízo (Clóvis Beviláqua, "Cod. Civil -
Preliminares", n.o 77). 

Indiscutível a natureza formal ou adjetiva da legislação 
regulamentadora dos Registros Públicos, com função meramente 
probatória, pelo que a sua instrumentalidade não lhe permite invadir 
a esfera do Direito Civil, para ab-rogar ou derrogar normas 
substantivas, para cuja execução aquela existe e das quais, 
necessariamente, depende. 

A Legislação sobre reconhecimento de filhos ilegítimos (artigos 
355 e seguintes do Código Civil e Lei n.O 883/49) é de ordem pública 
e de natureza material ou substantiva. Não foi expressamente 
revogada pelo artigo 296 da nova Lei dos Registros Públicos e nem 
se mostra incompatível com esta. 

Nada autoriza o entendimento de que norma simplesmente 
regulamentadora da prática de atos materiais, estabelecidos com o 
único objetivo de documentar ou facilitar a prova de certas situações 
de fato, possa, por interpretação não autorizada à vista daquela 
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finalidade restrita, ab-rogar ou derrogar regras de Direito Material 
e de Ordem Pública. 

Os artigos 55, 59 e 60 da Lei n.o 6.015/73 correspondem, 
respectivamente, aos artigos 69, 73 e 74, parágrafo único do Decreto 
11.° 4.857/39, pelo que permanece inalterada a legislação civil 
anterior. 

Quando se refere aos filhos ilegítimos, o artigo 60 da nova Lei 
dos Registros Públicos não pode ser interpretado isoladamente, mas, 
sim, em conjunto com o artigo 55 da mesma lei, onde o legislador 
:::xpressamente referiu a existência de condições de ilegitimidade, 
impedientes do reconhecimento. 

As condições impedientes, na conformidade da lei substantiva, 
são, exatamente, a incestuosidade e a adulterinidade da filiação. 

A primeira vigora sempre, e a segunda, enquanto não dissolvida 
a sociedade conjugar do progenitor adúltero. 

A propósito da filiação incestuosa, o impedimento recai sobre 
ambos os progenitores e só exsurge pela indicação dos nomes 
respectivos, com o que a admissibilidade do registro, como concluiu 
o Magistrado, transformaria a criança em atestado vivo de ligações 
condenadas pela Moral e pelo Direito, obrigando-a a carregar pela 
vida a pecha da incestuosidade, a qual, à evidência, é mais danosa 
e escandalosa do que a simples filiação desconhecida. 

A filiação adulterina, por outro lado, pode resultar, ou da união 
de duas pessoas casadas (duplo adultério), ou de homem casado com 
mulher ex-soluta (adulterinidade unilateral "a patre") ou de homem 
cx-soluto com mulher casada (adulterinidade unilateral "a matre"). 

Nos casos de duplo adultério e de adulterinidade unilateral 
"a matre", não sendo contestada a paternidade, a legislação subs
tantiva estabelece que o filho é legítimo do casal em que a mulher é 
adúltera, visto como prevalece a presunção absoluta de paternidade 
em favor do marido, como conseqüência do princípio "pater is est 
quem nuptiae demonstrant" e por ser personalíssima a ação 
contestatória (Cód. Civil, art. 344), não bastando o adultério da 
mulher para ilidir aquela presunção (Código Civil, art. 343). 

Na adulterinidade unilateral "a patre", o reconhecimento da 
paternidade, no próprio termo de nascimento, continua condicionado 
à prévia dissolução da sociedade conjugal, porque, ainda neste 
particular, a legislação substantiva não foi alterada. 

Em resumo, e no caso concreto, enquanto não dissolvida a 
sociedade conjugal do apelado-varão, prevalece o impedimento legal 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • - 113 



ao reconhecimento da fi liação adulterina no próprio assento de 
nascimento (Lei n.o 6.015/73, art. 52). O assento deve conter 

São Paulo, 28 de maio de 1976. 

(aa.) Gentil do Carmo Pinto, Presidente do Tribunal de Justiça 
e Revisor, Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 
e Relator; Cantidiano Garcia de Almeida, Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça em exercício. 

2. Inalterado o sistema legal, não obstante o advento da atual 
Lei dos Registros Públicos, entendo que permanece o tema, 
inicialmente suscitado, sobre a exigência, pelos Cartórios, da exibição 
da certidão de casamento, quando os pais se declaram casados; de 
qualquer outro documento hábil à demonstração de que são solteiros 
e, na dependência do Que for declarado, da prova do desquite, da 
anulação do casamento e do estado e viuvez. 

A exigência, fulcrada em decisões pretéritas da Corregedoria 
Permanente, não obstante o mérito dos propósitos motivadores, é 
excessiva. 

A Lei dos Registros Públicos exaure as formalidades para a 
prática dos atos ali previstos. Outras,· que não decorram de lei, 
simplesmente não existem, descabendo a imposição administrativa. 

O sistema legal vigente, nesse campo está integralmente apoiado 
nas declarações do pai ou das outras pessoas obrigadas a dedarar o 
nascimento da filha pelo que fica provido o recurso. 

exatamente aquilo que for declarado, cuidando, o Oficial do Registro, 
da completa identificação das testemunhas que não forem suas 
conhecidas (art. 42 e parágrafo único) para resguardo do ato e das 
proibições legais, independentemente da responsabilidade dos 
declarantes. 

Esse é o sistema formal, que não comporta outras formalidades 
não previstas em lei. E é exatamente o interesse público que exige 
respeito ao princípio da legalidade por parte dos órgãos e autoridades 
que a tutelam, antes de qualquer outra indagação sobre os funda
mentos ou os propósitos dos seus atos. 

Opino sejam estes os critérios administrativos a prevalecer, na 
hipótese. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 03 de agosto de 1976. 

(a) Dr. Francisco de Paula SeDa Rebouças, Juiz de Direito 
Auxiliar. 
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Aprovo o parecer. 

São Paulo, 03 de agosto de 1976. 

(a) Dr. AclÍcio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça". 

Proc. Recurso CG N.o 55-76. 

Por despacho do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo. foi determinado que se publicasse o parecer 
emitido pelo Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral, no 
Processo C. G. 42.692/75, em que figura como interessado o Minis
tério da Fazenda (Procurador Chefe da Fazenda Nacional do Estado 
de São Paulo), abaixo transcrito. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor. 

A Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de São Paulo 
solicita seja expedido provimento determinando que, nos processos 
de usucapião, a ciência a que se refere o artigo 942, § 2.° do Código 
de Processo Civil seja dada diretamente ao Procurador da República 
do Estado, a quem competirá a defesa da União e intervenção nas 
causas em que esta tiver qualquer interesse. 

O pedido estende-se, outrossim, a que se determine a todos os 
juízos remetam, com esta cientificação, cópia da petição inicial e 
planta do imóvel que se pretende usucapir, para que aquela Procura
doria possa se manifestar no processo, conclusivamente, sobre 
eventual interesse da União na causa. 

Com respeito à primeira parte da solicitação, oportuna inclusive, 
sou de parecer que se deva recomendar a todos os juízos e Ofícios 
de Justiça do Estado se atenham, na ciência ordenada pelo artigo 942 
§ 2.° do Código de Processo Civil, à pessoa que legalmente representa 
a Fazenda Pública da União no Estado de São Paulo. 

Realmente, como comprovam os documentos juntados aos autos, 
os ofícios de justiça têm encontrado dificuldades em identificar exata
mente qual seja o representante da União, tendo sido as comunicações 
endereçadas aos mais diferentes órgãos. Daí necessária a fixação exata 
de quem seja o representante da União a que se refere a Lei. 

Como bem friza o parecer de fls. 11-13, conquanto pudesse se 
argumentar que na espécie não se trata de citação, tal carta viabiliza 
o ingresso da União em juízo, respeitando o assunto, portanto, à 
representação judicial. 

Aplicável, destarte, à matéria o artigo 30, inciso II da Lei 1.341, 
de 30 de janeiro de 1951: - "São atribuições do Procurador-Geral 
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da República. .. II - representar a União ou a Fazenda Nacional 
nas causas cíveis em que figurar como autora, ré, assistente, opoente 
ou for por qualquer forma interessada". 

Nos Estados-federados definem-se os Procuradores da União 
como advogados da União, que deverão defender os interessados desta 
em todas as instâncias (Lei 1.341, cito art. 37, "caput"). 

Cabe, ainda, aos Procuradores da República (art. 38, II da Lei 
1.341, cit.) intervir em qualquer causa. 

Assim, se a intervenção da União só se dá por Procurador da 
República, a este deve ser endereçada a cientificação. 

Com respeito ao segundo pedido, tenho a informar a Vossa 
Excelência que já foi examinado por esta Corregedoria Geral da 
Justiça no processo 40.329/74, concluindo-se tratar de matéria juris
dicional, sendo remetido a todos os juízes, cópias da representação e 
parecer aprovado. 

Em conclusão, opino se recomende a todos os juízes e Ofícios 
de Justiça do Estado que nas ciências ordenadas pelo artigo 942, § 
2.° do Código de Processo Civil, sejam as cartas remetidas ao Pro
curador da República no Estado de São Paulo, à Praça da República 
n.o 299, 8.° andar, "For um Pedro Lessa". 

Ê o parecer que, "sub censura", apresento a Vossa Excelência. 

São Paulo, 1.0 de agosto de 1975. 

(a) Dr. José de Mello Juoqueira, Juiz Auxiliar. 

Aprovo o parecer. Para conhecimento publique-se. 

DEGE-1 

Proc. Recurso CG 0.° 35/76. 

Capital. 

Interessado: Raul Andraus, Advogado. 

D.O.J. 10-09-75 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

1. Raul Andraus, qualificado às fls., oferece recurso contra a 
decisão do MM. Juiz da 2.a Vara dos Registros Públicos que, 
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acolhendo dúvida suscitada pelo Escrivão interino do 2.° Cartório 
de Notas da Capital, obstou à pretensão do recorrente de outorgar 
e receber escrituras pela firma "Ocian - Organização Construtora 
e Incorporadora Andraus Ltda.". 

O Tabelião entendeu que o recorrente não representava a firma, 
isoladamente, pois, o contrato social exigia assinatura conjunta dos 
dois sócios, sendo que um deles, Roberto Andraus, havia falecido. 

A respeitável sentença, analisando o contrato social e demais 
documentos que vieram, com a dúvida, para os atos, decidiu pela 
procedência, estabelecendo que os estatutos sociais impunham a 
representação pelos dois sócios e que, o falecimento de um deles 
não implicava em dissolução da sociedade, continuando esta com o 
representante legal do sócio falecido. E determinou que, nos atos 
notariais de seu interesse, essa firma fosse representada pelo sócio 
remanescente e pelo representante legal dos herdeiros do falecido 
(cf. fls. 21/23). 

No recurso (fls. 32/36), o interessado sustenta que o falecimento 
de um dos sócios, em sociedade dois sócios, acarreta a dissolução 
pleno jure" e, pois, enquanto não escolhido o liquidante, a 
representação social é exclusiva do quotista sobrevivente. 

A Procuradoria Geral d.a Justiça lançou o parecer de fls. 42/44, 
cbservando, com muita propriedade, que o rótulo dado ao procedi
mento não estava certo, pois, os tabelionatos não estão incluídos no 
rol dos cartórios de registros públicos, não se lhes aplicando o artigo 
293 da Lei n.o 6015-73. 

2. De fato, o que se levou à apreciação do Ilustre Magistrado 
foi uma simples consulta que, aliás, exorbitava os limites da 
competência da Corregedoria-Permanente, sendo correta a observação 
da Procuradoria Geral sobre não se prestar, a Vara dos Registros 
Públicos, a consulta dessa natureza. 

A autoridade administrativa de quc se investe a Corregedoria 
não alcança, fora dos casos expressos em lei, a fiscalização de 
interesses privados, limitand.o-se ao controle das atividades funcionais 
subordinadas ao seu poder correcional. 

Para declarar que o recorrente não podia, isoladamente, outorgar 
ou receber escrituras em nome da firma, teve, o Juizo Administrativo, 
de invadir seara alheia, interpretando o contrato social e adotando 
conclusão de todo inócua, pois, não pode impedir que o interessado 
consiga o seu propósito em qualquer outro Tabelião do Estado ou 
do País não subordinado à sua Corregedoria além do que, nada 
impede que, invocada a tutela própria, o Juízo ordinário decida de 
modo inteiramente diverso. 
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As decisões administrativas do Juízo dos Registros Públicos não 
esboçam, muito menos exaurem, a tutela jurisdicional garantida no 
art. 153, § 4.°, da Constituição da República, razão pela qual estão 
sujeitas à crítica do Judiciário, até mesmo em primeira instância 
(v. art. 204 da Lei n.o 6015/73). 

Esse problema da representação da sociedade de dois sócios, 
quando ocorre o falecimento de um, é daqueles de alta indagação, 
dirimível nas vias adequadas. Para o Juízo Administrativo é 
irrelevante indagar se quem comparece em cartório para substabelecer 
um mandato realmente possui a procuração; se quem assina pela 
firma realmente a representa. O controle disto está exclusivamente 
relacionado com o propósito de fiscalizar interesses privados, não 
indo tão longe a competência da Vara dos Registros Públicos. 

Entendo que a consulta não podia ser aceita como o foi. 
Conseqüentemente, opino pela desconstituição do respeitável julgado. 

t o meu parecer. 

São Paulo, 30 de agosto de 1976. 

(a) Dr. Francisco de Paula Sena Rebouças - Juiz de Direito 
Auxiliar. 

Como salienta o Dr. Juiz Auxiliar, não tem a Corregedoria da 
Justiça, órgão meramente administrativo, qualidade para interferir 
nos negócios de particulares, decidindo, a priori, da legitimidade ou 
ilegitimidade de representação das partes contratantes. A jurisdição, 
para tanto, é a contenciosa, cabendo aos próprios interessados o 
exame da regularidade da outorga, em ato notarial, ou a opção 
pelas vias judiciais próprias, para solução de suas controvérsias. 

A consultoria, que nestes autos se pretendeu estabelecer, 
acarreta vinculações com que não pode o órgão administrativo arcar, 
porque a orientação eventualmente emitida não exclui a dedução da 
matéria perante o órgão apropriado, que é o jurisdicional. 

Se o Dr. Raul Andraus deseja assinar sozinho a escritura, não 
cabe ao Tabelião argumentar com ele, nem consultar a Corregedoria
-Permanente, pois, não há matéria de interesse público e à parte 
outorgada é que toca aceitar ou repudiar a outorga, segundo a 
orienatção de sua assessoria jurídica. No máximo, poderá o Tabelião 
recusar-se a lavrar o pretendido ato. 

Esboça-se um desacordo entre pessoas físicas, discutindo-se a 
dissolução de uma firma, com a morte de um sócio, e a intervenção 
do Espólio nos negócios da empresa. t matéria de alta indagação, 
que se pode encerrar-se com a tutela jurisdicional a que eventualmente 
alguém recorra, e onde a solução administrativa é ineficaz. 
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Daí porque, conhecendo do recurso com base no art. 246 do 
Código Judiciário, dou-lhe provimento, em parte, para cassar a 
decisão da digna Corregedoria Permanente, deixando aos interessados 
a oportunidade e se orientarem por si mesmos. 

São Paulo, 03 e setembro de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças - Corregedor Geral da Justiça". 

PROVIMENTO N.o 9-76 

Regulamenta a cobrança das despesas de intimação pelos 
Cartórios de Protesto e Cartórios de Títulos e Documentos 
da Capital. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da J us
tiça, no uso de suas atribuições: 

Considerando a necessidade de regulamentar a cobrança das 
intimações postais e pessoais pelos Cartórios de Protestos e pelos 
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Capital. 

Determina: 

Artigo 1.° - Nas intimações por via postal, os Cartórios de 
Protestos e os do Registro de Títulos e Documentos cobrarão da 
parte a reposição da quantia efetivamente dispendida com a EM~ 
BRA TEL, consoante o contrato de tarifa com esta mantido, ou, não 
havendo contrato, conforme as tarifas em vigor. 

Artigo 2.° - Nas intimações pessoais, a condução será cobrada 
em importância igual às tarifas vigorantes para passagens de ida e 
volta em transporte coletivo, da sede do Cartório ao local da intimação. 

Artigo 3.° - Este Provimento entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São Paulo, 19 de julho de 1976. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 

0.0. 21-07-76 

Proc. Recurso CG. n. 53-76 - Santos - Interessado: Colégio 
Notarial do Brasil - Subseção de Santos. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excclentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 
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1 . Cuida-se de recurso interposto pelo Colégio Notarial do 
Brasil, Subseção de Santos, contra decisão do MM. Juiz Corregedoí 
Permanente, que lhe indeferiu pedido, formulado através da represen
tação de fls. 5-12, no sentido de que fosse "determinado, aos Cartórios 
de Registro de Imóveis da Comarça, que se abstenham de proceder à 
transcrição, ou outra qualquer anotação, de contratos celebrados por 
instrumentos particulares" (sic) , que tenham por objeto imóveis cujo 
"habite-se" date de mais de 180 dias, nos termos do artigo 9.0, § 2.°, 
da Lei n.o 4.380, de 21-8-1964. 

2. Passo a opinar. 

Entende o recorrente que, datando o "habite-se" do imóvel de 
mais de 180 dias, não pode sua aquisição ser feita mediante instru
mento particular, por vedado em lei. Inviável, se conseguinte, seria o 
registro desse instrumento no Cartório Imobiliário. 

Ora, como argutamente referido na r. sentença, não se com
preende em que a mudança da forma - instrumento particular para 
escritura pública - contornaria a alegada proibição. Se ela realmente 
existisse para o Oficial Imobiliário, com maior razão existiria para 
o Tabelião, que se veria então impedido de levar o ato notarial. 

Mas, o que cumpre acentuar é que não cabe ao Oficial Imobi
liário fazer mais do que lhe manda a Lei. E esta simplesmente 
determina que ele receba, "autenticadamente, das pessoas jurídicas 
mencionadas na presente Lei, o instrumento a que se refere o pará
grafo anterior, tudo de modo a facilitar os competentes registros" 
(art. 61, §§ 4.° a 7.°, da Lei n,o 4.380, de 21-8-1964, com a redação 
da Lei n.o 5.049, de 29-6-1966). 

Não lhe ordena que examine se o imóvel encarta-se dentro das 
exigências do "Sistema Financeiro de Habitação", pela óbvia razão 
de que essa tarefa toca ao Banco Nacional de Habitação, que fiscaliza 
e inclusive pune os agentes financeiros e entidades credenciadas que 
descumpram as normas disciplinadoras do Sistema (Lei n.O 4.380, de 
21-8-1964; Decreto n.o 63.182, de 27-8-1968; Dec. Lei n.o 70, de 
21-11-1966; etc.). 

Assim, a ancianidade do imóvel, a partir do "habite-se", com 
que estaria abrangido ou não pelo "Sistema Financeiro de Habitação", 
é matéria que refoge do controle e exame do título a que deve ele 
proceder, os quais, como visto, se restringem às exigências dos § § 
4.° a 7.°, da Lei n.o 4.380, retro citada. 

Destarte, correta se me afigura a decisão do MM. Juiz Dr. 
Roberto Rubens Correia, Corregedor Permanente dos Cartórios de 
Registro de Imóveis da Comarca de Santos, ao determinar o arquiva-
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mento da representação do Colégio Notarial, a merecer integral con
firmação por parte de Vossa Excelência. 

3 . Mas, em suas razões de recurso, juntando "xerox" do instru
mento particular de fls . 36/39, argumenta ainda o recorrente, o que 
não fizera quando da representação inicial, que os valores dos con
tratos são, em geral, superiores aos valores financiados, recolhendo-se 
no entanto "meia sisa" sobre o valor total, quando o benefício deveria 
alcançar apenas a parte do preço financiado. 

Em primeiro, a alegação caberia, como é evidente, à Fazenda e 
não ao recorrente. E em segundo, é sabido que a Fazenda sempre 
aceitou essa forma de recolhimento do imposto de transmissão, fato 
inclusive constatado em inúmeras correições desta Corregedoria Geral, 
acompanhados por Agentes Fiscais da Fazenda Estadual. 

. J á quanto à forma do contrato, ponto à evidência visado pelo 
recorrente, embora sem o dizer expressamente, é de se ter presente, 
a par do afirmado no item 2 retro, que o Decreto n.O 69.245, de 
21-9-1971, liberou "o valor do imóvel financiável" (art. 1.0, § único), 
sendo, de conseguinte, o instrumento particular, independentemente 
do valor da transação, adequado à formalização do ato (art. 61, § 5.°, 
da Lei n.o 4.380, de 21-8-1964, cj redação da Lei n.O 5.049, de 
29-6-1966; e art. 26, do Dec. Lei n.O 70, de 21-11-1966). 

Em suma, também por esse prisma, não comporta provimento o 
recurso. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 3 de agosto de 1976. 

(a) José Waldecy Lucena, Juiz Auxiliar 

Acolho o parecer do Dr. Juiz Auxiliar e, de conformidade com 
ele, mantenho a decisão da Corregedoria Permanente. 

A matéria está bem colocada nos autos, pois a forma do contrato 
não foi estabelecida como meio de controle das operações em pauta. 

A lei atribui o instrumento particular como forma, nos contratos 
de que forem parte o Banco Nacional de Habitação ou as entidades 
que integram o Sistema Financeiro de Habitação, sem nenhuma 
reserva. 

Saber se essas empresas estão operando dentro das limitações 
regimentais, ou fora delas, é questão diversa, que não compete ao 
Registro de Imóveis, ou mesmo ao Colégio Notarial, fiscalizar. A 
presunção é que sim, mas quando isso não esteja ocorrendo, o 
controle caberá ao órgão hierárquico, na esfera do Sistema, ao qual 
poderá o interessado levar os casos concretos que ocorrem. 
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_ Conseqüentemente, sem delegação legislativa específica, não pode 
a Corregedoria criar regras que embaracem a atividade das referidas 
empresas. 

São Paulo, 16 de agosto de 1976. 
(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 

D.O.J. 20-8-76 

RECOMENDAÇÃO 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça 
Recomenda aos servidores dos Cartórios Extrajudiciais do Estado 
que, em caso de extravio da cédula de identidade funcional, remetam 
à Corregedoria Geral da Justiça uma declaração que mencione o ex
travio, assinada pelo próprio interessado, juntamente com três (3) 
publicações dessa mesma declaração em jornal diário da Capital ou 
do Interior. Sem essas formalidades, a Corregedoria Geral não 
fornecerá a segunda-via da cédula de identidade funcional. (Portaria 
n.24-76). 

D.O.J. 2-7-76 

Proc. Recurso eG. n.o 22-76 - Capital - Advs.: Drs. Osório 
Faria Vieira - Wilson Soares. Interessado: Fausto Passanesi, 
escrevente do 12.0 Cartório de Registro de Imóveis. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

1. Trata-se de recurso de Fausto Passanesi, escrevente do 12.0 

Registro de Imóveis da Capital, contra a decisão de fls. 32-39, que 
indeferiu seu pedido de remuneração dos dias 12 a 31 de dezembro 
p.p., quando faltou seguidamente em razão de moléstia, obtendo a 
justificação dessas faltas; indeferindo, outrossim, o pagamento da 
gratificação de Natal. 

O recorrente sustenta, em resumo, que o empregado afastado do 
serviço por motivo de doença deve receber do empregador os salários 
dos primeiros quinze dias e que, daí por diante, o pagamento é feito 
pelo INPS. Sustenta, ainda, seu direito à gratificação de Natal, que 
há anos vem scndo reiteradamente paga pelo Escrivão, incorporando
-se aos seus vencimentos (fls. 46-47). 

2. Opino pelo improvimento. 

As faltas sucessivas foram consideradas justificadas na própria 
sentença (fls. 36) que negou a correspondente remuneração. Tal inde
ferimento está baseado no art. 110, I, do Estatuto dos Funcionários 
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Públicos Civis do Estado. A gratificação de Natal também foi negada 
porque não prevista em lei, constituindo liberalidade do Serventuário, 
que a defere segundo o merecimento do funcionário, não cabendo a 
concessão judicial (fls. 37-39). 

A questão, a meu ver, está bem focalizada. O pessoal do~ 

Cartórios não oficializados, ainda que em sentido lato, insere-se na 
categoria dos funcionários públicos, não se lhes aplicando a legislação 
trabalhista nos dissídios que surjam. Sobre o terna já se manifesta
ram, nesse sentido, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 2.a Região 
e o próprio E. Supremo Tribunal Federal (cf. Processo TRT-SP, n. 
1.013-52 e RTJ, voI. 34.417). O seu regime é o estatutário, discipli
nado, no Estado de São Paulo, pela Resolução n. 1-71 do Tribunal 
de Justiça, pelo Decreto-lei n. ° 159-69 e outras leis estaduais, apli
cando-se-Ihes, subsidiariamente, o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado. 

Em recursos anteriores, da comarca de Bauru (cf. Processos ns. 
80-75 e 81-75), sustentei que as lacunas existentes na legislação 
aplicável aos servidores dos cartórios não oficializados, aos quais 
efetivàmente se reconhece a condição de funcionários públicos em 
sentido amplo (Rev. Tribs. 459-103), devem mesmo completar-se com 
as normas disciplinadoras do regime estatutário (v. art. 233 do Código 
Judiciário) . 

Quanto ao regime previdenciário, também diverge daquele exis
tente para as categorias de trabalhadores, em geral. Os escreventes 
contribuem para carteira própria do IPESP, não sendo contribuintes 
do INPS (Lei n.o 10.393-70). 

Enfim, em nada se assemelham aos destinatários da legislação 
trabalhista, corno já sustentado em parecer anterior, nesta Correge
doria-Geral, pelo MM. Juiz Auxiliar Dr. José Waldecy Lucena (d. 
Proc. 41.451-74, item 11 - fls. 71 v.). 

As faltas em razão de moléstia comprovada são admissíveis até 
o máximo de seis por ano, não excedendo a urna por mês. Só assim 
podem ser abonadas (art. 110, I e § 1.0 do E.F.P.). Na espécie, 
entretanto, o recorrente faltou sucessivamente, excedendo os limites 
legais, não cabendo a remuneração. 

Quanto à gratificação de Natal, cuida-se de mera liberalidade 
do Escrivão, não prevista em lei e que, no caso dos autos, nem mesmo 
com esteio em merecimento pode ser pleiteado. O recorrente está 
suspenso em virtude de sindicância contra ele instaurada para inves
tigação de fatos que o comprometem (cf. Portaria de fls. 6-9). 

:B o meu parecer. 
(a) Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito Auxiliar. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 

- 123 



Trata-se de funcionário sujeito a regime estatutário. Suas faltas 
ao serviço, sucessivas, por quase um mês, foram justificadas. Não há, 
porém, previsão legal que assegure a percepção dos salários. 

Não houve licenciamento, por motivo de enfermidade, que pre
servasse o dever de disciplina inerente ao relacionamento funcional. 
O recorrente faltou ao serviço, sem dar satisfação da sua conduta. 

Embora excluído, com a justificação, o abandono da função, 
nada autoriza o pedido de salários, ou de gratificação natalina. 

Nego provimento. 

São Paulo, 29 de junho de 1976. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.J. 8-7-76 

Processo 0.° CG-15.242/57 

1. Mário Crêm dos Santos, Escrivão do 3.° Cartório de Notas 
e Ofício de Justiça da Comarca de Santo André, requer seu afasta
mento do cargo, pelo prazo de seis meses, por "pretender concorrer 
às eleições municipais que se realizarão em novembro próximo futuro" 
(fls. 42). 

2. De início, a observação de que à Egrégia Justiça ELeitoraL 
compete decidir sobre casos de ineLegibilidade (art. 3.°, da Lei Com
plementar n.o 5, de 29-4-1970). 

Todavia, como o interessado requer a esta Corregedoria Geral 
seu afastamento do cargo, cumpre emitir decisão a respeito. 

3. Em casos que tais, vem o E. Tribunal Regional EleitoraL 
de São Paulo exigindo que os serventuários, por exercerem cargos de 
chefia, ao se candidatarem a cargos eletivos, se desincompatibilizem 

de suas funções, "desde a data em que forem registrados até o dia 
seguinte ao pleito" (art. 2.°, da Lei Federal n.o 3.506, de 27 de 
dezembro de 1958). Assim foi decidido, por exemplo, nos v. acórdãos 
sob nÓs. 60.851, de 22-4-1970 e 64.911, de 24-8-.1972. 

Já o E. Tribunal Superior Eleitoral, manifestando-se sobre a 
questão, acolheu parecer do então Procurador-Geral Prof. Moreira 
Alves, segundo o qual "escrivães e oficiais de registro, cujos cartórios 
não sejam oficializados, são funcionários públicos que apenas não 
recebem diretamente dos cofres públicos, e as custas e emoLumentos 
que eles cobram são espécies de taxa, razão por que esses serven
tuários se enquadram na hipótese prevista no artigo 1.0, lI, "c", da 
Lei Complementar n.O 5, de 29-4-1970" (Acórdão n.O 5.504, de 
2-4-1974, publicado no Boletim Eleitoral n.o 273, pág. 214) . 
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Como se vê, a desincompatibilização do requerente, seja com 
fundamento na Lei n.O 3.506/68, seja com supedâneo na Lei Com
plementar n.O 5/70, é sempre obrigatória, apenas havendo divergência 
se ela se dá desde a data do registro de sua candidatura, como quer 
a primeira, ou três meses antes do pleito (para Prefeito e Vice-Pre
feito) ou dois meses (para Vereador), como determina a segunda 
(artigo 1.0, lI, c, c/c, os incisos IV, a, e VII, a). 

Destarte, para não se ver prejudicado, de futuro, com eventual 
reconhecimento de inelegibilidade, deve o Serventuário, s.m.j., requerer 
seu afastamento tão logo ocorra qualquer uma das hipóteses retro, 
sem que uma fique na dependência da verificação da outra: registro 
como candidato, ou atingimento do prazo de desincompatibilização 
sem que tenha ainda sido registrado. 

Anoto que o requerente não esclareceu se pretende se candi
datar a Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador, cabendo ressaltar mais 
uma vez que os prazos são diferentes, sendo três meses para os dois 
primeiros e dois meses para o último. 

Assim, de momento, já que não comprovado o registro como 
candidato, nem atingido nenhum dos prazos de desincompatibili
zação referidos, prematuro se apresenta o pedido de fls. 42, em razão 
do que opino por seu indeferimento, sem prejuízo de sua renovação 
futura. 

Ã consideração de Vossa Excelência, com a nota de que o presen
te parecer e o r. despacho de sua eventual aprovação não impedirão, 
obviamente, que o interessado se dirija à E. Justiça Eleitoral, em 
busca de uma solução definitiva sobre a questão. 

São Paulo, 10 de junho de 1976. 

(a) José Waldecy Lucena, Juiz Auxiliar 

Despacho: "Aprovo o parecer. Publique-se. 

São Paulo, 11 de junho de 1976. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça". 

D.O.J. 15-06-76 

PARECER EMITIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO, AUXILIAR 
DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DEVIDAMENTE 
APROV ADO PELO EXCELENTlSSIMO SENHOR DESEMBAR-

GADOR CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 

Constitui consulta da Diretoria de Divisão do DEGE-2, como 
proceder em vista do Senhor Escrivão do 3.° Cartório de Registro de 
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Títulos e Documentos da Capital fazer contar a diversos funcionários 
faltas injustificadas aos sábados e domingos e anotar atrasos dados 
ao serviço, embora compensados ou descontados monetariamente. 

I - Com respeito aos atrasos dados aos serviços pelos senhores 
escreventes e auxiliares de Cartórios, em vista os atestados de fre
qüência, as disposições que orientam a matéria encontram-se no 
Decreto n.o 42.850, de 30 de dezembro de 1963, que se aplicam, 
no que couber, aos servidores de cartórios não oficializados, bem 
como na Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, 
artigos 193 e seguintes: 

1. Todo servidor, e inclusive os da Justiça, quer sejam de 
cartórios oficializados ou não, poderá, até (5) vezes por mês, sem 
desconto em seus vencimentos entrar com atraso nunca superior a 
quinze minutos, desde que compense o atraso no mesmo dia (art. 274 
do Decreto 42.850/63 e art. 198, 1 da C.N.C.G.J.). 

Compensado o atraso, no mesmo dia, não resulta qualquer efeito 
de ordem disciplinar ao servidor. O tempo de serviço exigido foi cum
prido e portanto a jornada de trabalho foi integral, não se compu
tando falta, e ao sequer se exige anotação em prontuário. 

2. Caso o atraso seja superior a quinze minutos, aplica-se o 
artigo 277, "caput" do Decreto n.o 42.850/63 e artigo 199, In da 
artigo 199, IH da C.N.C.G.J., quando a entrada em serviço ocorrer 
dentro da hora seguinte à marcada para o início dos trabalhos. 

3. Na hipótese de as entradas-tarde, inferiores a 15 minutos, 
excederem a cinco vezes em um mês, a partir do sexto atraso aplica-se 
o art. 277, "caput" do Decreto 42.850/63 e artigo 198, IH da 
C.N.C.G.J., quando a entrada em serviço ocorrer dentro da hora 
seguinte à marcada para o início dos trabalhos. 

4. Se ocorrer o servidor entrar em serviço com atraso inferior 
a 15 minutos, embora não haja atingido as cinco vezes previstas no 
artigo 274 do Decreto 42.850 e art. 198, I da C.N.C.G.J., mas não 
compensar o atraso, aplica-se o art. 277, "caput" do Decreto 42.850/ 
63 e artigo 193, 111 da C.N.C.G.J. 

5. O servidor perderá a totalidade dos vencimentos quando 
comparecer ou retirar-se do serviço fora das hipóteses acima, regis
trando-se sua freqüência desde que permaneça no trabalho por mais 
de dois terços do horário a que estiver obrigado. Assim todo atraso 
na entrada superior a uma hora, enquadra-se nesse item art. 277, § 
único do Decreto 42.850/63 e art. 198, IV da (C.N.C.G.J.). 

11 - Em todos estes casos especificados do n.O I, não há falta 
ao serviço, quer justificada ou injustificada. Falta só pode ser consi-
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derada, assim mesmo com as exceções previstas no art. 78 do Estatuto 
dos Funcionários Públicos, o dia em que o servidor estiver afastado 
do serviço, o que não ocorre nas hipóteses acima. 

O que persiste, para efeito de licença-prêmio, é o artigo 503 da 
C.L.F., segundo o qual considera-se uma interrupção três entradas
-tarde. 

E, reforçando, para que fique bem claro, entrada-tarde somente 
se considera aquele dia em que houve desconto nos vencimentos, não 
se incluindo, pois, neste caso, o item 1, da exposição de n. o I. 

IH - Com respeito às faltas contadas aos sábados e domingos, 
reporto-me a parecer que já expedi nesta Corregedoria e que foi 
aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral. 

E: o parecer que sob censura apresento a V. Exa. 

São Paulo, 25 de abril de 1974. 

(a) José de MeDo Junqueira, Juiz Auxiliar 

Aprovo. Publique-se. 

São Paulo, 22 de maio de 1974. 

(a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça. 

Proc. CG 0.0 44.522-76 

Capital. 

Interessado: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 
(Delegacia Estadual de São Paulo). 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral 
da Justiça, foi aprovado o Parecer abaixo transcrito. 

"Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

1 . A Delegacia Estadual de São Paulo, do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal, consulta sobre a possibilidade de ser 
averbado, neste Estado, à margem das transcrições imobiliárias, o 
"Termo de Responsabilidade pela Preservação de Florestas", conforme 
modelo às fls. 3, elaborado visando tornar mais efetivo o cumprimento 
do artigo 16 do Código Florestal (Lei Federal n. o 4.771, de 15 de 
setem bro de 1965). 

Instrui a consulta com parecer favorável, aprovado pela Douta 
Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, em vigor no território respectivo 
(fls. 4-6). 
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2. O C6digo Florestal prevê, em resumo, as seguintes situações: . 

a) florestas e formas de vegetação natural de preservação 
permanente (artigos 2.° e 3.°); 

b) florestas de domínio privado sujeitas ao regime de utilização 
limitada; 

c) florestas de domínio privado, não preservadas pelo Código, 
as quais podem ser objeto de gravame voluntário de perpetuidade, 
medindo vínculo constante de termo assinado pelo proprietário e 
averbado no Registro Público (art. 6.°); 

d) florestas de domínio privado suscetíveis de exploração, 
obedecidas apenas as restrições previstas no art. 16. 

3. Examina-se, especificamente, pretensão relacionada com o 
cumprimento do art. ] 6 do Código Florestal. 

A norma prevê restrições à exploração das florestas de domínio 
privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e nem 
reconhecidas como de preservação permanente. 

Atribui, outrossim, ao critério da autoridade competente a 
localização da área mínima de cobertura arbórea florestal em cada 
propriedade. 

Pretende-se a delimitação da referida área, através de termo de 
responsabilidade pela preservação permanente da floresta contida, a 
ser assinado pelo proprietário, por si, herdeiros ou sucessores, e 
posteriormente averbado no Registro Público. 

A pretensão, vista objetivamente, representa um "minus", 
quando comparada à faculdade inserta no art. 6.0 do Código Florestal, 
que permite ao proprietário gravar floresta não preservada com 
vínculo de perpetuidade, através de termo assinado e averbado 
posteriormente. 

No caso concreto, a restrição já está prevista em lei (art. 16 e 
suas subdivisões) e o termo de responsabilidade apenas localiza a 
área excluída da exploração. 

A averbalidade em foco, seja na substância, seja na forma do 
título, é mera extensão da que instituiu o art. 6.° do Código Florestal 
(Lei n.o 4.771/65) - segundo o qual, o proprietário pode gravar 
com o vínculo de preservação, por termo assinado perante a autoridade 
florestal e averbado no Registro de Imóveis, a floresta existente 
no im6vel. 

Quem pode o mais, pode o menos. Assim, a delimitação de 
área, com fulcro no art. 16 do mesmo Código, constituindo gravame, 
de menor extensão, será averbável também, desde que tal objetivo 
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e finalidade conste expressamente no termo, para que o proprietário 
saiba que está assinando um termo que vai ser averbado e não possa, 
mais tarde, alegar erro ou ignorância. 

4. Assim e s.m.j., proponho seja respondida afirmativamente 
a consulta apresentada desde que conste expressamente do termo de 
responsabilidade a autorização do proprietário à efetiva averbação 
do documento no registro de imóveis. 

Proponho, ainda, a oportuna publicação do parecer, quando 
aprovado, para conhecimento dos Srs. Oficiais dos Cartórios de 
Registro de Imóveis do Estado. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 9 de abril de 1976. 

(a) Dr. Antônio Galvão Furquim Rebouças, Juiz de Direito 
Auxiliar. 

Aprovo. Publique-se. 

São Paulo, 4 de maio de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça". 

D.O.J. - 6-5-76 

Prot. eG. 309-76 - Capital - Interessado: Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Despacho proferido pelo Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça, no protocolado supra, datado de 19~3-76, abaixo transcrito: 

"Vistos. 

Trata-se de correlçao parcial extraordinária, provocada pelo 
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
objetivando atos do 2.° Tabelião de Notas e Anexos da Comarca de 
Itatiba e do Oficia] de Registro de Imóveis da mesma Comarca 
que, respectivamente, a 13 de março de 1974 e a 2 de maio do mesmo 
ano, deram curso a divisão geodésica de imóvel rural com violação 
dos limites de módulos impostos pela legislação agrária, o primeiro 
lavrando e o outro registrando a respectiva escritura. 

Invocou o Tabelião venerando julgado do Supremo Tribunal 
Federal, prolatado no Recurso extraordinário 66.409 (RTJ 52/331), 
no sentido de que a proibição só se aplica nos casos de transmissão 
de propriedade, porque a lei dizia "para fins de transmissão a qualquer 
título". Ora, conclui, na divisão não há transmissão da propriedade, 
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"apenas Se exrrema e Se separa o que i:l cada condômino toca na coisa 
antes indivisa". 

Essa respeitável doutrina, todavia, não subsistiu, segundo mostra 
o reclamante, vindo aquela mesma Suprema Corte, no Recurso Ex
traordinário n.o 78.048, a dispor que "é inadmissível a divisão da 
gleba em quinhões menores do que os módulos, ainda que para fazer 
cessar o Condomínio entre os co-proprietários". E explica: o fim da 
lei é o de evitar a proliferação de minifundios antieconômicos, e deve 
preponderar sobre a literalidade do dispositivo. 

Nem há que cogitar da anterioridade do condomínio. O Tabelião 
informa que a sucessão, gênese deste, foi aberta a 6 de dezembro de 
1965. A proibição desmembratória vinha do Estatuto da Terra, de 
1964, artigo 65, focalizando, desde então, a partilha na sucessão 
"mortis causa" (parágrafo 1.°). 

Não há apenamento a impor. A confusão, que se estabeleceu 
no tema, é própria das épocas de transição e revisão de conceitos. 
A ela, nem os mais altos Magistrados lograram escapar. E razoável 
que os Serventuários, orientando-se por exegeses que lhes foram 
comunicadas, errassem simplesmente, sem pretenderem burlar a 
vedação legal. 

A divisão e as transcrições, porém, são nulas (Código Civil, 
artigo 145, V). A nulidade está cominada no artigo 11, § 1.0, do 
Decreto-lei 57, de 1966, reafirmada no artigo 8.°, § 3.°, da Lei n.o 
5.868, de 1972. Leis anteriores aos atos atingidos, portanto. Para 
os respectivos cancelamentos, expeçam-se ordens aos Serventuários. 
a serem encaminhadas por intermédio da Corregedoria Permanente 

Publique-se, para conhecimento de todos os Serventuários do 
Estado, como orientação normativa. 

São Paulo, 19 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça". 

D.O. 25-3-76 

PROVIMENTO N.o 4/76 

Regulamenta, na Capital, a publicação das intimações para 
ciência do valor das custas e outras importâncias. 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça, considerando o decidido no Processo 11.° CG. 43.999/76, 

Determina 
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1. O) OS Escrivães - Diretores de Serviço - dos Ofícios de 
Justiça da Capital do Estado (Centrais e Distritais) farão publicar na 
imprensa oficial, juntamente com as respectivas intimações, o valor 
das custas que devam ser recolhidas pelas partes, bem como o valor 
das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas, em 
quaisquer processos e a qualquer título. 

2.°) Todas as intimações, publicadas para que as partes se 
manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores, 
em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para perfeita 
ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. 

3.°) Eventuais inexatidões ou incorreções serão sanadas em 
vinte e quatro horas, através de nova pubUcação, sob responsabilidade 
do Sr. Escrivão - Diretor de Serviço. 

4.°) As determinações constantes do presente Provimento serão 
observadas nas comarcas do interior do Estado, nas quais vigore o 
sistema de publicação oficial pela imprensa local para as intimações. 

Publique-se e cumpra-se. 

São Paulo, 18 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

Proc. eG. 0.° 44.339/76 - Interessado: Juízo de Direito da 
l.a Vara de Registros Públicos da Capital. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral. 

1. O MM. Juiz Corregedor Permanente dos Cartórios de 
Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital, ao apreciar 
solicitação oferecida pela Associação dos Advogados de São Paulo, 
determinou a remessa dos autos à consideração desta Corregedoria
-Geral, entendendo que a providência pretendida só atingiria os efeitos 
desejados quando tomada em âmbito estadual, pois facilmente contor
nável qualquer medida adstrita aos limites de sua competência 
correcional. 

Aquela entidade de classe, pelos motivos expostos às fls. 2, pre
tende a edição de provimento regulamentador da atividade dos car
tórios referidos, de molde a impedir: a) o registro de sociedade que 
inclua, entre suas finalidades, a representação em qualquer juízo ou 
tribunal, mesmo administrativo, o procuratório extrajudicial, os tra
balhos jurídicos de consultoria e assessoria e as funções de diretoria 
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jurídica; e b) o registro de sociedades prestadoras de serviços, que 
contenham em sua denominação expressões equívocas como "Lex", 
"Jus", "Assessoria Legal", "Assessoria Jurídica", "Orientação Jurídica 
ou Legal" e outras do mesmo gênero, porque hábeis a induzirem o 
público em erro. Pretende, também, tornar obrigatória para os Ser
ventuários respectivos a remessa à OAB-SP de cópias dos documentos 
que lhes forem apresentados a registro, sempre que contenham aquelas 
características. 

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, 
através da manifestação de fls. 17-23, opinou favoravelmente à 
acolhida do pedido, com restrição apenas a propósito da obrigatorie
dade da pretendida remessa de cópias, vislumbrando aí indébita 
delegação do seu controle fiscalizador aos Serventuários. 

Manifestaram-se favoravelmente à providência, ainda, os Srs. 
Oficiais dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Capital 
(fls. 6-10) e a Consultoria Jurídica do Gabinete do Exmo. Sr. Secre
tário da Justiça (fls. 28-30). 

2. "Permissa venia", desnecessária a adição de qualquer 
provimento a respeito da matéria. 

A pretendida proibição já conta expressamente de texto de lei 
(art. 71 c.c. art. 81 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil 
- Lei Federal n.o 4.215, de 27 de abril de 1963), quer quanto ao 
registro de sociedade com objetivo jurídico-profissional em qualquer 
ofício, junta ou departamento, quer quanto ao funcionamento das que 
não observem os dispositivos daquele diploma legal. 

A adição de provimento proibitivo importaria em desnecessário 
"bis in idem". 

AS únicas sOciedades com objetivo jurídico-profissional, cuja 
existência a lei admite, são aquelas constituídas por advogados e 
registradas nas Seções da OAB em que forem inscritos os seus 
membros (arts. 77 e 78, da mesma lei). 

Resta, tão-só, a fiscalização do cumprimento daqueles dispositivo~ 
legais. 

Esta providência, como evidente, compete com exclusividade à 
própria OAB, através do controle do exercício profissional no terri· 
tório do Estado, para o que conta com a colaboração das diversas 
subseções de sua estrutura interna, além de facultativa cooperação 
dos diversos advogados, provisionados e estagiários inscritos em seus 
quadros. 

A OAB, assim, está provida legalmente dos meios necessários 
para, uma vez constatada violação ao preceito proibitivo, pleitear 
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providências administrativas junto aos diversos Juízes Corregedores 
Permanentes, com recurso facultativo para esta Corregedoria-Geral, 
além de fazer responsabilizar criminalmente os que, de forma ilegal, 
exerçam a profissão ou atividade, cujo controle lhe está afeto. 

3. Proponho, s.m.j. e quando aprovado este parecer, sejam 
arquivados os presentes autos, remetendo-se cópias deste a publicação 
na Imprensa Oficial, à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de 
São Paulo e à Associação dos Advogados de São Paulo. 

A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 13 de março de 1976. 

(a) Dr. Antônio Galvão Fôrquim Rebouças, Juiz Auxiliar. 

Aprovo o parecer. 

São Paulo, 18 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

Proc. eG. n.o 43.999/76 - Capital - Interessada: Associação 
dos Advogados de São Paulo. 

Por despacho do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor-Geral da 
Justiça foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça. 

A Associação dos Advogados de São Paulo solicita uma deter
minação desta Corregedoria para que todos os cartórios de Ofício d(! 
Justiça desta Capital incluam, nas intimações para recolhimento de 
custas, o valor a ser recolhido. 

Obtive informações do Foro Central, verificando que, de todas 
as Varas Cíveis, apenas quatro publicam intimações pela imprensa 
sem mencionar o valor das custas. E, para isso, não apresentam 
nenhuma explicação razoável. Vejam-se os ofícios de fls. 15, 20, 29 
e 44. 

As demais Varas do Foro Central publicam os valores. Algumas 
restringem a hipótese a certos processos. B o caso da 8. a Vara, que 
só adota o procedimento nos casos de despejo, quando se pede emenda 
de mora (fls. 28); da l1.a Vara, que exclui do sistema os processos de 
falência e concordata (fls. 21); da 13.a Vara, que só faz publicar os 
cálculos, mas não as custas (fls. 14); da 15.a Vara; que restringe a 
publicação às hipóteses de emenda de mora e preparo de recursos. 
As outras todas já adotam o sistema objeto do pedido da AASP e 
ainda esclarecem que isto se faz com absoluto êxito, sem que surjam 
quaisquer problemas. 
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Opino pelo atendimento, não vendo como deixar de acolher soli
citação tão útil. Inserir uma pequena cifra, nessas intimações, em 
nada onera o espaço no Diário Oficial. Se implica em aumento de 
trabalho dos Cartórios, esse acréscimo é justificado pela utilidade de 
um serviço público, além do que a grande maioria dos cartórios já 
adota o sistema. Se isto irá quebrar a praxe de alguns poucos Ofícios 
de Justiça, é preciso considerar que as praxes só se justificam quando 
também criam utilidade, a par de facilitar o serviço, não podendo 
vingar apenas em razão da facilidade. Ser útil ao público é da essência 
da função pública. Praxe que contraria esse fim é mera burocracia, 
que não se justifica e deve ser evitada. 

Finalmente, não se vê inconveniência de qualquer ordem, nem 
mesmo face a eventualidade de publicações incorretas. Isto pode ser 
imediatamente sanado através de nova publicação, além do que o 
problema já existe em qualquer intimação pela imprensa, e não será 
criado com a adoção do sistema. 

Caso Vossa Excelência aprove este parecer, submeto desde já, 
em anexo, modelo do provimento a ser editado. 

São Paulo, 18 de março de 1976. 

(a) Dr. Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito 
Auxiliar 

Aprovo o parecer. Expeça-se o Provimento. 

São Paulo, 18 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

Proc. Recurso CG 18-76 - Santa Fé do Sul - Adv.: Irineu 
Motta Ramos - Interessado: Luiz Bernardi. 

Despacho proferido pelo Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça, datado de 9-3·76. 

Vistos. 

A decisão administrativa da Corregedoria-Permanente, fazendo 
cancelar esdrúxula averbação de carta arrematatória, é incensurável, 
como acentuou o Juiz Auxiliar. Carta de arrematação transcreve-se, 
não se averba. Estava isso no regulamento 4.857/39, art. 178, b, 
VII, está na lei 6.015/73, art. 167 I, n. 26. 

Evidentemente a relação jurídica sub judice não tem merecido 
adequado enfocamento. O mau ordenamento do fato resulta, 
normalmente, em desorientada solução. 
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Ao que se descobre nos autos, ainda que péssima a apresentação 
da carta de arrematação (fls. 7-12), houve um executivo fiscal contra 
Orestes da Silva, ajuizado em 1957, para garantia do qual o Juizo 
da Comarca sequestrou, em 1964, uma parte ideal de imóvel agrícola, 
que o auto assim descreveu: 

"um tracto de terra medindo 2,42 ha., ou seja um alqueire na 
medida paulista, dentro de área maior, medindo 12,10 ha., localizado 
na fazenda Ponte Pensa, imóvel esse adquirido pelo executado acima 
em 10-1-60, registrado a fls. do livro 3-I sob n. 6.389, gleba essa 
que tem as seguintes confrontações": 

As confrontações eram as mesmas que ainda figuram no título 
do atual proprietário: Anésio Chiqueto, Angelo Chiqueto, Estrada do 
Sacuri, Córrego Açoita Cavalo (f. 16). Tratava-se, pois, de 
sequestro de parte ideal, mais tarde convertido em penhora (f. 10). 
Em hasta pública, o recorrente Luiz Bcrnardi arrematou "direitos 
que o executado possui sobre uma área de terras com 2,42,00 ha., 
dentro de maior área de 12,10,00 ha." (f. 10). 

Essa hasta realizou-se a 19 de agosto de 1966, mas a carta 
de arrematação só foi expedida em 1969. , 

Entretanto, diz o arrematante que o executado, em julho de 
1965, isto é, após o sequestro, transmitiu a totalidade do imovcl 
a Francisco Pozinado (fls. 14) ou Posinatto (fls. 22). Este, em 
1970, o vendeu a Sebastião Pereira da Silva que, por sua vez, o 
passou, em 1971, para Beneval Jonas Ferreira (fls. 16). Essas 
alienações e mais o respeito ao minifúndio, impediram a transcrição 
da carta. Daí o expediente da averbação. 

De início, convém observar que o Decreto-lei n.o 57, de 18 
de novembro de 1966, dando cxecução ao que dispusera o artigo 65 
do Estatuto da Terra, apenas impediu o Desmembramento ou 
Divisão. Era o que prevenia o citado artigo 65: "o imovel rural 
não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do 
modulo de propriedade rural". - A divisão ou desmembramento 
é que ficou vedada. Não o condomínio. A carta de arrematação, 
sendo transcrita, sujeitará o arrematante a permanecer em condomínio, 
se a área arrematada for inferior ao módulo, porque Dividir ele não 
pode, seja amigável ou judicialmcnte. Então, havendo indivisibilidade, 
o direito comum estabelece as relações condominiais. 

Tratar-se-ia, porém, de imovel totalmente alienado no curso da 
ação judicial onde parte dele estava penhorado. 

A penhora é ato público, de constrição judicial, cuja ignorância 
não é tolerável da parte dc ninguém - Ainda que não inscrita no 
registro imobiliário, não se desfazia do caráter público, oponível a 
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todos, inerente aos atos judiciais. Acresce assinalar que o sucessor 
no domínio de bens penhorados não é terceiro: representa o 
antecessor, parte na cobrança judicial preexistente, subrogando-se, de 
pleno direito, na situação, portanto, a sofrer o desmembramento, 
ou ver implantado o condomínio, ao apresentar-se o arrematante 
com título hábil, como é a carta de arrematação. 

Ninguém adquire imóveis sem pesquisar a situação do alienante, 
não só no Registro Público, relativamente aos direitos dominiais, 
mas também em outros setores igualmente públicos e informativos, 
onde se registram atos jurídicos capazes de influir na segurança do 
negócio, como são os cartórios judiciais e os de protestos de títulos. 
Isso é cautela elementar, rigorosamente implantada no mundo dos 
negócios; quem a não tenha, deverá arcar com as conseqüências. 

Suposta a linha sucessoria dominial referida nos autos, 
evidencia-se que Francisco Posinatto seria adquirente de bens 
penhorados. Como tal, sujeitou-se aos efeitos da execução. Estes 
foram minuciosamente examinados em recente acordão do Conselho 
Superior da Magistratura (agravo de petição n.o 248.474), normativo 
na esfera administrativa, cujo teor, divulgado no ~iário da Justiça 
de 27-2-1976, página 10, não vai ser, aqui repetido. 

Em conclusão, munido o arrematante de título hábil para a 
transmissão da propriedade imobiliária, comfiJiação idêntica à de 
Beneval Jonas Ferreira, porque ambos sucedem a Orestes da Silva, 
no domínio, mas de qualidade melhor porque originário de 
arrematação judicial, limpo de vícios, as posições se invertem: a 
ele cabe o direito à transcrição, com a conseqüente invalidação, por 
ineficácia, e dentro da força do título, daquelas que se vieram 
sucedendo desde a primeira operação sobre bens penhorados; e aos 
adquirentes por título singular tocará a obrigação de pleitearem no 
contencioso a anulação da hasta, caso pretendam manter a integridade 
de suas aquisições, ou o direito de acobertarem-se da evicção, nos 
termos da lei civil. 

Fica, assim, confirmada a ordem de cancelamento da averbação, 
mas assegurado o direito de transcrição da carta de arrematação, 
desde que para esse fim apresentada no Registro de Imóveis. 

São Paulo, 9-3-76. 
O.O.J. - 12-3-76 

PROVIMENTO N.o 3-76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e visando 
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a regulamentar a execução de quanto dispôs o Provimento n.O XCI-75 
do Egrégio Conselho Superior da Magistratura. 

Determina aos Srs. Escrivães e Diretores de Serviço de Cartórios 
Judiciais do Estado que a remessa dos mandatos de prisão à Dele
gacia de Vigilância e Capturas seja feita, tanto na Comarca da Capital, 
quanto nas do Interior, por intermédio do Cartório da Corregedoria 
dos Presídios e da Polícia Judiciária, observando-se o seguinte 
ordenamento: 

1 . Os mandados de prisão conterão, além da indicação do 
nome, de filiação e registro geral (RG) das pessoas a que se refiram, 
consoante os dados constantes dos autos da ação penal, a da idade 
ao tempo da infração e serão acompanhados, quando possível, de 
cópias das planilhas de identificação; 

2. As remessas serão feitas diariamente, pelo Escrivão ou 
Diretor de Serviço do Cartório por onde o mandado tenha sido 
expedido, ou por Escrevente especialmente designado pela Correge
doria-Permanente, acompanhadas de relação; 

3. Sendo a remessa feita por portador, o Diretor ou Escrevente 
designado do Cartório da Corregedoria dos Presídios, dará recibo da 
entrega, na segunda-via da relação; 

4. O Diretor de Serviço do Cartório da Corregedoria dos 
Presídios, ou o EsCrevente para isso designado, aporá em cada man
dado, com o devido destaque o prazo de eficácia do mesmo, con
soante estabelecido nos artigos 1.0, 2.°, 3.° e 4.° do mencionado 
Provimento n.O XCI-75; 

5 . Em seguida fará extrair e encaminhará xerocópias dos 
mandados ao Cartório de Distribuição e Informação que, no mesmo 
dia, processará os respectivos registros no sistema informático em 
implantação; 

6. Cumpridas essas providências, os mandados serão entregues 
à Delegacia de Vigilância e Capturas, através de funcionário por esta 
credenciado para recebê-los; 

7. O Cartório de Distribuição e Informação providenciará a 
microfilmagem de todos os mandados atualmente em poder da Dele
gacia de Vigilância e Capturas, para o respectivo processamento no 
sistema em implantação e, com base nesse registro, expedirá infor
mação à mesma Delegacia, para a devolução daqueles que devam ser 
recolhidos, nos termos do Provimento n.O XVI-75 citado. Igual infor
mação será prestada aos Cartórios das Execuções Criminais, por 
intermédio das quais se oporá a devolução e encaminhamento às 
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Varas competentes, para as providências de que cuidam os parágrafos 
1.0 e 2.° do artigo 1.°, parágrafos 2.0, 3.0 e 4.0 do artigo 2.0 e artigo 
5.° do Provimento n.O XCI-75; 

8 . As segundas e demais vias de relações, necessárias para os 
recibos das remessas entre os Cartórios ou entre estes e a Delegacia 
de Vigilância e Capturas serão providenciadas através do sistema de 
"xerox" ou através de listagens de computador; 

9. O Presente provimento será imediatamente publicado no 
Diário da Justiça, para ser executado a partir do dia 15 do corrente 
mês. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

São Paulo, 9 de março de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

D.O. 10-3-76 

PORTARIA N.o 24-76 

O Desembargador Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da 
Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Recomenda, aos MM. Juízes Corregedores Permanente de Ser
ventias de Justiça que façam observar o que dispõe o Decreto n.o 
3.915, de 28 de junho de 1974, a saber: -

I - Sem prejuÍzo dos requisitos já previstos em lei ou regula
mento, o processo de exoneração, dispensa, aposentadoria ou afasta
mento do serviço público, que desvincule o servidor dos quadros 
funcionais, só poderá ter seguimento se acompanhado da respectiva 
identidade funcional, a qual deverá ser nele obrigatoriamente incluída. 
No caso de extravio ou perda de identidade funcional, comprovada 
mediante publicação em jornal diário da Capital ou do Interior do 
Estado, durante três dias consecutivos, aceitar-se-á a declaração por 
escrito do servidor, quanto à referida ocorrência, sujeitando-se ele, 
no entanto, às punições previstas na legislação, inclusive no Código 
Penal, por motivo de irregularidades porventura verificadas. 

Publique-se. Anote-se. Comunique-se. 

São Paulo, 8 de março ue 1976. 

(a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria
-Geral da Justiça, DEGE, subscrevi. 

(a) Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 
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PlOc. Recurso n.o CG-93j75 - São Bernardo do Campo -
Interessado: Banco Geral do Comércio S/ A - Adva.: Dra. Silvana 
Fazzi. 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça 
foi aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral. 

1 . Trata-se de recurso do Banco Geral do Comércio S/ A, 
da decisão do Juiz Corregedor Permanente do Cartório de Protestos 
de São Bernardo do Campo (1.a Vara), que lhe indeferiu reclamação 
formulada contra o referido Cartório por não lavrar protesto de uma 
duplicata aceita, de prestação de serviços, sob fundamento de que 
o ato está condicionado à comprovação do vínculo contratual e da 
efetiva prestação do serviço, prova que o recorrente não fez. 

O recurso objetiva o reconhecimento de que o artigo 20, § 3.°, 
da Lei n.O 5.474/68 (redação do Decreto-lei n.o 436/69) tem apli
cação restrita às duplicatas não aceitas. - Desde que o recorrente 
porte um título aceito, pode tirar o protesto independentemente de 
provar o vínculo contratual ou a efetiva prestação do serviço. Pede 
que, provido o recurso, seja-lhe garantido o protesto para exercer 
direito de regresso contra o endossador. 

A duplicata está nos autos, por fotocópia (fls. 3) e no original 
(fls. 16). 

2. Opino pelo provimento. 

O recorrente, através de endosso translatício do sacador, 
tornou-se portador de título aceito pelo sacado, cuidando-se de uma 
duplicata de prestação de serviço n.O 169/75, no valor de 
Cr$ 60.000,00, vencida em 29 de outubro de 1975, extraída por 
"Monteg - Engenharia, Comércio e Indústria Ltda.", contra "Ara
nami Country Club", pagável na praça de São Bernardo do Campo. 
Pretendeu protestá-la no prazo do artigo 13, § 4.°, da Lei n.O 
5.474/68, a fim de exercer o direito de regresso contra o endossante 
e respectivos avalistas, mas foi obstado pelo cartório e pelo MM. 
Juiz da 1.a Vara de São Bernardo do Campo, este ao repelir a recla
mação apresentada, pelos motivos e fundamentos já expostos. 

Com o advento da Lei n.O 5.474/68, o protesto de dupLicata 
não aceita só era tirado à vista do título ou à vista de triplicata, 
acompanhados de cópia da fatura, ou ainda "mediante apresentação 
de qualquer documento comprobatório do recebimento do título pelo 
sacado. .. ou de outro documento comprobatório da éotrega da 
mercadoria" (artigo 13, 0.° I). Mas, a exigência caiu com o Decreto
-lei 0.° 436/69, a partir do qual esse mesmo protesto passou a ser 
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tirado sem qualquer demonstração da entrega da mercadoria, mediante 
simples apresentação do título ou de triplicata, ou ainda, pelas indi
cações do portador (artigo 13, § 1.0). 

Então, aquela prova exigida para o protesto passou à condição 
da ação cambial por duplicata não aceita. :t que, na época, resguar
dou-se o rito executivo da ação por duplicata não aceita e protestada, 
desde que acompanhada de documento comprobatório da entrega da 
mercadoria (artigo 15). 

Obviamente, estando aceita a duplicata, os princípios de direito 
cambiário voltavam a atuar de forma pura. A ação não dependeria de 
nenhuma prova "initio litis" e o protesto, tirado à vista do título, de 
triplicata, ou pelas indicações do portador, só se considera necessário 
para exercício do direito de regresso, ou para a realização de outros 
efeitos legais extracambiários (instruir pedido de falência, obstar à 
(ormação de concordata, garantir exercício da ação reintegratória 
ínsita ao pacto "reservati dominii", etc.). 

Ocorre, porém, que a duplicata dos autos não é de venda mer
cantil, mas, sim de prestação de serviços, modalidade especial pre
vista no artigo 20, da Lei n.O 5.474/68, cujo § 3.° dispôs: "Aplicam
-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com 
as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata 
ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para 
transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que com
prove a efetiva prestação dos serviços e o vínculo contratual que a 
autorizou" . 

Daí o entendimento do ilustre Magistrado, obstando ao reque
rente o protesto do título, embora aceito, porque não fez demons
tração dos serviços prestados e do vínculo a que se subordina. 

3. Entendo, porém, que a restrição alcança, no máximo, as 
duplicatas de prestação de serviços que não estiverem aceitas. -
Havendo aceite, com "firma apposta. .. . .. sovra un titolo fomito di 
tutti i requisiti essenziali di una cambiale", a duplicata em poder do 
recorrente é o "documento necessário por esercitare il diritto letterale 
ed autonomo che vi e menzionato" (Vivante, "Trattato", ed. 1914, 
voi. IH, §§ 953 e 1.015, págs. 163, 164 e 255). - A ação cambial 
não depende de outra prova "initio litis" e só existe necessidade de 
protesto (tirado à vista do título, de triplicata ou pelas indicações do 
portador) para exercício do direito de regresso ou para realização 
daqueles mencionados efeitos extracambiários. 

Na espécie, o ato formal colimado pelo recorrente é necessário 
para o exercício do direito de regresso, além do que o ttíulo foi 
exibido dentro do prazo de trinta dias do vencimento (artigo 13, § 
4.°) da Lei n.O 5.474/68). 
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Observo que aqui não interessa a discussão, que se encontra na 
jurisprudência posterior ao advento do atual Código de Processo 
Civil, sob ser ou não, a duplicata desprovida de aceite, um título 
executivo. - Aquela que o recorrente exibe está aceita e ninguém 
pôs em dúvida a sua natureza cambial. 

Afirmo apenas que, estando aceita a duplicata, o credor não 
precisa provar o lastro no momento do protesto, sendo irrelevante 
a natureza do saque. 

Questões como a da eficácia do saque sem lastro, e outras que 
podem surgir na ação, têm natureza jurisdicional e não comportam 
exame na esfera administrativa. - O importante é que se garanta 
ao recorrente o cumprimento de uma formalidade não vedada 
expressamente na lei e que, no caso dos autos, é imprescindível para 
o exercício de um direito. 

Assim, opino pelo provimento do recurso do Banco Geral do 
Comércio SI A a fim de que possa ter o seu título protestado, inde
pendentemente de qualquer demonstração da prestação dos serviços 
e do vínculo contratual que autorizou o saque. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 1976. 

(a) Dr. Francisco de Paula Sena Rebouças, Juiz de Direito 
Auxiliar 

Aprovo e dou provimento ao recurso do Banco Geral do Comér
cio SI A, nos termos do parecer. 

São Paulo, 10 de fevereiro de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça 

Proc. Rec. CG 8-76 - Monte A_to - Interessado: Avelino 
Câmara. 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça. foi 
aprovado o Parecer abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça. 

1. Trata-se de recurso em matéria administrativa, interposto por 
Avelino Câmara contra ato do MM. Juiz Corregedor Permanente da 
Comarca de Monte Alto, inicialmente processado como agravo de 
petição e encaminhado à consideração do Egrégio Conselho Superior 
da Magistratura, que declinou da competência, na conformidade do 
V. Acórdão de fls. 61-63. 
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o recorrente pleiteou O cancelamento da transcrição n.o 17.953, 
feita no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, alegando 
haver recebido em adjudicação os bens do Espólio de Manuel 
Câmara, seu pai, por d.ireito próprio à legítima e, ainda por haver 
adquirido por cessão os direitos de diversos herdeiros, além de 
depositado em Juízo o valor proporcional relativo ao pagamento dos 
direitos de outros herdeiros, tudo conforme constou dos autos de 
inventário, que tramitou perante o 2.° Cartório de Notas e Ofício 
de Justiça da Comarca. 

Expedida a carta de adjudicação, levou este documento ao 
Registro de Imóveis quando, por lapso do Serventuário, foi feita a 
transcrição mencionada como se o documento fosse formal de partilha, 
por isso que os bens imóveis inventariados ficaram registrados, 
equivocadamente, em nome dos herdeiros primitivos, conforme 
documento de fls. 37. 

O Sr. Oficial do Registro de Imóveis confirmou o equívoco, 
informando que o lapso ocorreu porque o documento levado a 
registro, embora denominado carta de adjudicação, não continha o 
auto respectivo, mas tão só esboço de partilha devidamente 
homologado, por isso que, não dando pela: falha, procedeu ao registro 
em nome dos herdeiros (fls. 39). 

O representante local do Ministério Público opinou pelo cance
lamento da transcrição, face ao equívoco evidente de haver sido 
homologada a partilha feita nos autos do inventário, quando deveria 
ter sido lavrado auto de adjudicação em favor do recorrente (fls. 40). 

Como consta de fJs. 41 v. e 50 o d. Juízo "a quo" não conheceu 
do pedido inicial, entendendo que "a transcrição, uma vez feita, só 
pode ser cancelada através da via apropriada, com citação dos 
envolvidos na mesma" e porque "se algo é possível de eventual 
alteração, esta prende-se à decisão e não à transcrição". 

Sobreveio o presente recurso (fls. 43-45), regularmente 
processado. 

Passo a opinar. 

2. O documento de fls. 5-36 consiste de carta de adjudicação 
expedida pelo 2.° Cartório de Notas e Ofício de Justiça da Comarca 
de Monte Alto, a favor do recorrente e extraída dos autos de 
inventário dos bens deixados por Manuel Câmara (Processo n.o 
154-68). maS: não contém o auto de adjudicação, que não foi lavrado. 

Transcreve, no entanto, o esboço de partilha (fls. 26-30), a final 
homologada pela r. decisão de fls. 33, do seguinte teor: "Vistos etc. 
Homologo, por sentença, a partilha de fls., para que produza seus 
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jurídicos e legais efeitos, adjudicando o imóvel ao herdeiro Avelino 
Câmara, diante da concordância dos interessados e do Dr. Curador 
Geral, eis que as partes cabentes aos menores foram depositadas na 
agência local da C.E.E.S.P. Int., ciente o M.P. d. s. (a.) Gilberto de 
Carvalho D. Junqueira". 

Equívoca, data venia, a afirmação do d. Juízo recorrido de que 
"se algo é possível de eventual alteração, esta prende-se à decisão 
e não à transcrição" (fls. 50). 

Houve efetiva adjudicação dos bens imóveis inventariados ao 
herdeiro Avelino Câmara, e a conseqüência normal daquela r. 
sentença de fls. 33 seria a lavratura do auto de adjudicação, a ser 
devidamente homologado, antes da expedição da Carta de fls. 5/36. 

Falhou o 2.° Cartório de Notas e Ofício de Justiça daquela 
Comarca, ao esxpedir precipitadamente a carta de adjudicação, antes 
de concluídos os atos processuais que, por força da r. sentença 
homologatória, deveriam ter sido praticados nos autos de inventário. 

Falhou, também o Sr. Oficial do Registro de Imóveis quando 
examinou a validade do título e sua conformidade com a! lei (art. 215 
do antigo Regulamento dos Registros Públicos), pois, embora 
incompleto o documento de fls. 5/36, não teve dúvida em proceder 
ao registro, que, afinal, acabou sendo lançado equivocamente em 
nome dos primitivos herdeiros, como ele próprio reconheceu às 
fls. 39. 

Data máxima venia, também não concordo com o entendimento 
do douto Juízo "a quo" de que "a transcrição, uma vez feita, só pode 
ser cancelada através da via apropriada, com citação dos envolvidos 
na mesma" (fls. 41 v.). 

A propósito, o artigo 229 do Decreto 4857, de 9 de novembro 
de 1939, já dispunha que "as nulidades, de pleno direito, do registro, 
uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta". 

É a consagração do princípio de que as nulidades absolutas, 
por não admitirem com validação, invalidam o ato jurídico do 
registro, de pleno direito e independentemente de ação direta. 

Como esclarece Serpa Lopes ("tratado dos Registros Públicos -
4.a Edição Freitas Bastos de 1962 - Vol. IV - n.o 714, páginas 
355 e 356), "o Registro Imobiliário entre nós é de natureza causal, 
diferentemente do sistema germânico, e aproximando-se, assim, do 
sistema suiço. Destarte, não é possível apreciar o sistema de nulidade 
da nossa publicidadc imobiliária, sem considerarmos a seguinte 
classificação que propomos: a) nulidade exclusivamente formal, 
inerente tão-somente ao próprio registro; b) nulidade mista, isto é, 
li que alcança não só o título causal, como igualmente o seu respectivo 
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registro, de modo a invalidá-los conjuntamente; c) nulidade do título 
causal, decorrendo daí, obliquamente, a nulidade o seu respectivo 
registro, o qual não é atingido diretamente, em conseqüência da 
invalidação do título que lhe serviu de fundamento". 

No caso dos autos, ocorre a primeira espécie de nulidade, 
aquela exclusivamente formal e inerente tão só ao próprio registro. 

A transcrição n.o 17.953, feita no Livro n.o 3-P, do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Alto, em 27 de agosto 
de 1975, tendo como adquirentes Serafim Câmara, Avelino Câmara, 
Juvenal Câmara, Herdeiros netos de nomes ignorados e filhos de 
Leonora Câmara, Américo Esteves, Maria Esteves Alves, Manuel 
Esteves e José Carlos Esteves, e como transmitente o Espólio de 
Manuel Câmara tudo conforme consta do documento de fls. 37, não 
guarda qualquer vinculação com o documento de fls. 5/36, equivo
camente referido como sendo o seu título causal. 

A carta de adjudicação de fls. S/36, conquanto falha, não era 
formal de partilha passado em favor dos herdeiros de Manuel Câmara 
e, assim, jamais poderia ensejar a lavratura da transcrição n.o 17.953, 
que é nula de pleno direito, porque lançada sem causa bastante. 

3 . Ante o exposto e, pagas as custas na forma da lei, opino 
pelo provimento do recurso administrativo, para os seguintes fins: 

a) determinar o cancelamento da transcrição, com as averbações 
necessárias de sorte a estabelecer a disponibilidade das transcrições 
primitivas em nome do Espólio transmitente; 

b) condicionar a oportuna transcrição dos bens imóveis inven
tariados em nome do recorrente à prévia regularização de seu título 
nos autos de inventário, tudo sem prejuízo da verificação a ser feita 
pelo Oficial do Registro de Imóveis da validade da carta de 
adjudicação e de sua conformidade com a lei, quando da oportuna 
apresentação daquele título. 

À consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 28 de janeiro de 1976. 

(a) Dr. Antônio Galvão Furquim Rebouças - Juiz de Direito 
Auxiliar. 

Aprovo o parecer e determino o cancelamento da transcrição 
n.o 17.953, do Registro de Imóveis de Monte Alto, em ordem a 
restabelecer a disponibilidade das transcrições primitivas e ensejar 
que, regularizado o título perante o Juiz do inventário, outra se faça, 
assegurando ao recorrente adequada disponibilidade dos bens 
adquiridos. Provejo, pois, o recurso. 
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A insuficiência do título que serviu à impugnada transcrição 
era manifesta, evidenciando-se já da incompatível sentença, ao 
mesmo tempo homologatória da partilha e adjudicatória do acervo 
inventariado a um único herdeiro. O Oficial do Registro não se 
dando conta do defeito, lavrou registro que não condiz com a 
realidade emergente do inventário. 

O interessado, ora recorrente, não fiscalizou, como devia, o 
instrumento que levou ao registro, concorrendo, por omissão, para 
o equívoco. Deverá, agora, cuidar da regularização dos termos do 
inventário, para que nova carta se lhe expeça, sem o auto de partilha, 
mas com o da adjudicação, tudo sob fiscalização do Ministério 
Público, uma vez que há interesse de incapazes e ausentes, ao 
que consta. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 2 de fevereiro de 1976. 

(a) Dr. Acácio Rebouças - Corregedor Geral da Justiça. 

D.O.L - 12-02-76 

Processo eG. 43.706-75 - Araras - Interessado: Juízo de 
Direito da Comarca de Araras. 

Por despacho do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça 
foi aprovado o Parecer abaixo transcrito. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça. 

1 . O Dr. Promotor Público da Comarca de Araras requereu 
ao MM. Juiz daquela Comarca "determine ao Sr. Escrivão do Cartório 
dos Registros Públicos que não mais se subordine ao Provimento n.o 
4-75, de 14-5-1975, da E. Corregedoria-Geral da Justiça, ante a 
entrada em vigor da Lei n.O 6.268, de 24-11-1975" (fls. 3 "sic"). 

O Juiz, sem se pronunciar a respeito, encaminhou o expediente 
a esta Corregedoria-Geral, por se referir a Provimento expedido pelo 
Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça (fls. 4). 

2. Ouvido o Juiz da 1.a Vara de Registros Públicos, informou 
ele que nenhuma providência, no âmbito correcional, foi tOInada por 
aquela Vara, em relação aos Cartórios de Protestos de Títulos da 
Capital, em face da vigência da Lei n.o 6.268, de 24-11-1975 
(fls. 12-13). 

3 . Passo a opinar. 

Em parecer que exarei, quando da apresentação de minuta de 
Provimento disciplinando o cancelamento de protestos no âmbito cor-
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recional, deixei dito que, acompanhando-se "a evolução jurisdicional 
e doutrinária sobre o cancelamento de protesto, constata-se que o can
celamento de protesto, constata-se que o cancelamento primeiramente 
consolidou-se com relação ao protesto irregularmente tirado (vício 
formal), para ao depois alcançar o protesto indevido do título e, final
mente, o protesto de título posteriormente pago. Aliás esta última 
espécie, enquanto já há decênios fosse acolhida por alguns magis
trados (vide por exemplo a decisão do Dr. Martinho Garces Caldas 
Barreto, Juiz do antigo Distrito Federal, datada de 23-9-1930, e 
estampado no livro de Margarino Torres acima citado, págs. 366-367), 
em verdade só ultimamente encontrou plena receptividade em nossos 
meios judiciários" (fls. 72 dos autos em apenso). 

Ora, cabe acrescentar por oportuno que, anteriormente a que 
essa evolução ganhasse desenvolvimento, procurou-se atenuar os 
efeitos do protesto com a averbação do pagamento à margem do 
protesto lavrado. A par de decisões nesse sentido, os escrivães do~ 
Cartórios de Protestos da Capital "solicitaram e obtiveram, no ano de 
1950, uma autorização do Juízo Corregedor para passarem a averbar 
à margem dos protestos, que o título havia sido resgatado. Assim, 
todas as futuras certidões sairiam relatando o protesto, mas com a 
informação adicional de que o título estava pago" (Edison Josué 
Campos de Oliveira, Protestos de Títulos e Seu Cancelamento, ed. 
1971, pág. 92). 

Destarte, a averbação do pagamento do título, autorizada pela 
Lei n.o 6.268-75, abarca justamente os primórdios da evolução 
operada na jurisprudência e na doutrina sobre a matéria. Como 
afirmado alhures, a inovação legal é tímida e tardia: tímida por não 
alcançar o cancelamento do protesto, hoje autorizado de maneira 
uniforme pelos Tribunais do País, inclusive o E. Supremo Tribunal 
Federal; tardia porque não havendo lei que a proibisse, a averbação 
do pagamento à margem do protesto já é feita há decênios. 

Em suma, a indigitada lei, em mora com os fatos, há de ser 
convenientemente interpretada (art. 5.°, da Lei de Introdução ao 
Código Civil). Se não proibe ela expressamente o cancelamento do 
protesto, há de se entender que ao portador do título pago após o 
"protestatio" resta a opção de averbar o seu pagamento, como autoriza 
a lei, ou de proceder ao cancelamento do protesto, como o permite 
o Provimento n.O 4-76, desta E. Corregedoria. 

Lei e Provimento harmonizam-se, completam-se. 

Nem se dirá que objetivou a Lei não permitir o cancelamento 
do protesto. O legislador obviamente não poderia ignorar a solidez 
da jurisprudência autorizadora do cancelamento. Haveria que ter 
presente as decisões nesse sentido do E. Supremo Tribunal Federal. 
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Se nada disse a respeito, por certo preferiu dar um primeiro passo 
no âmbito legislativo, para ao depois, com maior segurança, avançar 
mais, encampando em definitivo os rumos traçados pela jurisprudência. 

Não foi o que ocorreu com vários institutos do Direito de Fa
mília, com questões de Registro Civil e com a Prisão-Albergue? 

Em conclusão, a pretensão do ilustre Promotor Público da Co
marca de Araras, se acolhida, importaria "data venia" em retrocesso. 

De qualquer forma, aconselhável e prudente que se aguarde os 
pronunciamentos dos Tribunais sobre a nova Lei, principalmente do 
E. Supremo Tribunal Federal, que, se rever sua jurisprudência, 
obviamente levará a que se revogue mencionado Provimento. 

Cabe, por outro lado, lembrar que, a se cancelar o Provimento 
n.o 4-75, novo chorrilho de pedídos de cancelamento será endereçado 
à 1.a Vara dos Registros Públicos, supedaneados principalmente nas 
decisões do Excelso Pretório. Basta dizer-se que, somente no ano de 
1973, segundo nos informou o MM. Juiz da mencionada Vara, deram 
ali entrada 23.000 pedidos de cancelamento de protestos, fato que o 
levou a editar o pioneiro Provimento n.O 1-75, autorizador do cancela
mento do protesto pelo escrivão, no próprio cartório e sem interfe
rência judicial. O argumento em verdade é de ordem prática, mas 
nem por isso deixa de ser ponderável. 

Aliás, na Consolidação de Provimento da Corregedoria Geral 
da Justiça do Distrito Federal, publicada no Diário da Justiça da 
União de 14 de janeiro último, manteve-se o cancelamento de protestos 
(art. 81), embora já em vigor a Lei 6.268-75. 

O parecer é, pois, no sentido de que não se revogue o Provimento 
n.O 4-75, desta Corregedoria Geral da Justiça, que não conflita com 
a recente Lei n.O 6.268, de 24-11-1975. 

A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 20 de janeiro de 1976. 

(a) Dr. José Waldccy Lucena, Juiz de Direito Auxiliar. 

Aprovo o parecer. Publique-se. 

O Provimento n.O 4-75 apoiou-se na jurisprudência dos "Tribu-
nais do País, inclusive o Egrégio Supremo Tribunal Federal", e deve 
subsistir até que essa jurisprudência se altere, mesmo porque suas 
anseios do meio social, consubstanciando notável evolução do entenói
disposições, além de plasmadas no reconhecimento de legítimos 
mento jurídico, difícil de recuar, não se incompatibilizam com a 
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execução da Lei n.o 6.268-75, senão por interferências, que são 
sempre perigosas. 

São Paulo, 20 de janeiro de 1976. 

(a) Dr. Adcio Rebouças, Corregedor-Geral da Justiça. 

COMUNICADO 

O Corregedor Geral da Justiça, determina a todos os servidores 
de Cartórios Extrajudiciais do Estado, que todas as vezes em que se 
dirigirem, por requerimento ou petição, à E. Corregedoria Geral, 
façam constar o número de seu prontuário e respectiva caixa. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça. 

(Proc. 41.451/74) 

1. O Juiz da 1.a Vara de Registros Públicos formulou consulta 
a esta Corregedoria a respeito de poder auxiliar de Cartório não 
oficializado acumular um cargo de professor, ilustrando sua consulta 
com "súmula de deliberação" da Comissão Permanente de Acumu
lação de Cargos da Coordenadoria da Administração de Pessoal da 
Secretaria do Trabalho e Administração, que reconheceu "regular" 
tal acumulação. 

Das informações prestadas pela mencionada Comissão, verifica-se 
que seus ilustres membros entendem que não só o auxiliar de Cartório, 
mas também o escrevente habilitado, pode acumular um cargo de 
professor, tendo assim decidido em caso concreto que lhe foi 
apresentado (fls. 20-26). 

Somente em relação ao serventuário (escrivão ou oficial), não 
teve ainda a Comissão oportunidade de se manifestar a respeito 
(fls. 42). 

2. Passo a opinar. 

A consulta formulada é de grande oportunidade, não só porque 
denuncia a existência de orientações contraditórias sobre a matéria, já 
que os precedentes desta E . Corregedoria, embora sem maiores 
estudos, tem mencionadas acumulações como inconstitucionais (fls. 
4-9 e 11-13), como também porque obriga a uma definição do regime 
jurídico do pessoal das serventias não oficializadas do Estado, posto 
indispensável ao deslinde não somente da questão proposta, mas de 
várias outras em pendência nesta E. Corregedoria. 

3. Não cabe aqui, evidentemente, aprofundar estudos em torno 
da natureza jurídica do vínculo que se forma entre o Estadõ e aquele 
que exerce uma função pública. 
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Problema dos mais tormentosos, "uma das mais clássicas contro
vérsias do direito administrativo" na expressão de André de Laubadere 
(Manuel de Droit Administratif, 4.a ed., 1955, pg. 252), basta a 
respeito uma tomada de posição, como ponto de partida para a análise 
da questão em exame. 

Assim, deixando de lado as discussões que envolvem a matéria, 
é de se assentar que tenho o "vinculum juris" formado entre o Estado 
e o seu funcionário como de natureza estatutária, vale dizer, filio-me 
à "doutrina da situação legal" e que se opoõe principalmente às 
"doutrinas contratuais", que vêm na relação Estado-funcionário um 
contrato de direito público, privado ou misto. 

Mas em verdade, embora ainda muito se digladie na doutrina 
sobre tão apaixonante tema, as doutrinas contratualistas, principal
mente na jurisprudência, estão nitidamente perdendo terreno para a 
doutrina da situação legal ou estatutária. 

E como diz Roger Bonnard, "Ia situation juridique du fonction
naire appartient a la categorie des situations légaIes ou réglementaires. 
Le fonctionnaire est entierement dans une situation légale ou régle
menta ire. Cela signifie que tous les pouvoirs et devoirs du fontionnaire 
sont fixés par les lois ou par les reglements, c'est-à-dire d'une façon 
unilatérale par les autorités législatives ou réglementaires, et cela par 
voie générale et impersonnelle. De ce que la situation du fonctionnaire 
est légale ou réglementaire, il resulte: 1.0 Que la situation est uniforme 
pour chaque catégorie de fonctionnaires; 2.° Que la situation peut 
être librement modifiée à tout instant sans le consentement du fonc
tionnaire, par l'autorité législative ou réglementaire qui l'a établie." 
("Précis de Droit Public", Libraire du Recueil Sirey, 1946, pg. 186). 

E "tais preceitos é que constituem o estatuto em sentido amplo. 
Pela investidura no cargo os funcionários ficam sujeitos às disposições 
estatutárias que lhes prescrevam obrigações ou lhes reconheçam 
direitos e vantagens". Já "as normas estatutárias devem atender aos 
princípios básicos estabelecidos na Constituição Federal, como 
mínimos legais de direitos, obrigações e vantagens a serem assegurados 
aos funcionários e à Administração, para eficiência, moralidade e 
aperfeiçoamento do serviço público" (Hely Lopes Meirelles, Direito 
Administrativo Brasileiro, ed. de 1966, págs. 342 e 344). 

Aliás, no Direito Francês existe norma específica sobre a matéria 
o que levou MarceI Waline a firmar o seguinte: "on peut donc conc1ure 
qu'en régle générale, le fonctionnaire n'est pas lié à l'Etat par un 
contrat. Aussi bien, la controverse peut-elle paraitre aujour'hui 
tranchée par l'article 5 de la loi du 19 octobre 1946, qui dit formel
lement que "le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une 
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situation statutaire réglementaire" (Traité Elémentaire de Droit 
Administratif, Librairie du Recueil Sirey, 6.a ed., pg. 329). 

4. 'Fixado que a natureza da relação Estado-funcionário é a 
estatutária, passo a focalizar agora, à vista dessa conclusão, qual o 
posicionamento daqueles que prestam serviços em serventias não 
oficializad as. 

Segundo João Mendes de Almeida Júnior, "as funções da juris
dição, determinadas pela competência, são executados por órgãos, que 
são os juízes. Mas, para facilitar o exercício das funções jurisdicionais, 
há funções de ofício, emprego, ministério ou encargo, funções auxi
liares, que são exercidas por órgãos correspondentes. A atividade 
jurisdicional, para conhecer, julgar e fazer executar, exige, além dos 
órgãos principais, ou melhor, dos órgãos diretos, que são os juízes, 
órgãos auxiliares, que, não tendo jurisdição, têm uma competência 
consistente na delimitação das atribuições dos seus respectivos ofícios, 
empregos, ministérios ou encargos; a organização judiciária consiste na 
nomenclatura, enumeração, disposição, competência material e terri
torial, tanto dos juízes, como desses auxiliares do juízo" (Direito 
Judiciário Brasileiro, 2.a ed., 1918, págs. 72-73). 

Tira-se dessa magnífica lição que nas serventias não oficializadas 
preste-se serviço público dos mais relevantes, ligadas que estão à 
adminis~:ação da Justiça, e por isso mesmo o Estado, através de suas 
.leis de organização judiciária, regulamenta-lhes a criação, provimento 
e atribuições, assim como fixa os direitos, deveres e disciplina de 
seus ocupantes, isto é, os serventuários. 

E essa competência regulamentadora, no âmbito estadual, deriva 
da Constituição Federal, a qual, após asseverar que "os Estados 
organizarão a sua Justiça" (art. 144), estatuiu caber "ao Tribunal de 
Justiça dispor, em resolução, pela maioria absoluta de seus membros, 
sobre a divisão e a organização judiciária, cuja alteração somente 
poderá ser feita de cinco em cinco anos" (art. 144, § 5.°). 

Disciplinando, a seu turno, esse dispositivo constitucional, expli
citou a Lei Federal n.o 5.621, de 4 de novembro de 1970, em seu 
art. 6.°, inciso IV, que, "respeitada a legislação federal, a organização 
judiciária compreende a organização, classificação, disciplina e atri
buições dos serviços auxiliares da Justiça, inclusive tabelionatos e 
ofícios de registros públicos". 

Destarte, é de se concluir, desde logo, que o serventuário de 
justiça de serventia não oficializada é provido em cargo público, 
criado por lei, mediante concurso de provas e títulos, sendo que 
"nenhum provimento de cargo de escrivão será feito, se não na classe 
inicial da carreira" (art. 221 do C6d. Judiciário). 
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o provimento na serventia através de concurso de provas e 
títulos, o acesso na carreira mediante promoção, o direito de remoção, 
a posse e o exercício, as atribuições, os direitos, os deveres e o 
regime disciplinar estão previstos em variada legislação esparsa, men
cionando-se como mais importantes o Dec.-lei n.O 159, de 28-10-1969, 
o Dec.-lei Complementar n.O 3, de 27-8-1969 (Cód. Judiciário), a 
Resolução n,o 1-71, do E. Tribunal de Justiça, a Lei n.o 2.177, de 
23-7-53, o Decreto n.O 4.786, de 3-12-1930 (Regimento das Correi
ções), o Decreto n.o 5.129, de 27-3-1931, etc. 

5. Mas, se o serventuário pode prestar seus serviços sozinho, 
a regra é que organize ele o quadro de pessoal de sua serventia, 
segundo as necessidades do serviço. E é por isso que o Decreto-lei 
n.o 159, de 28-10-1969, em seu art. 31, dispôs que "compõem o 
pessoal dos cartórios não oficializados os escreventes e auxiliares 
necessários à execução dos serviços", cujo número é fixado pelo Juiz 
Corregedor Permanente, ouvido o serventuário (§ 1.0). 

t de se examinar, assim, a situação de cada um deles separada
mente, isto é, serventuário, escrevente e auxiliar. 

Presente a noção, ao que parece pacífica, de que todo cargo 
público deve ser necessariamente criado por lei e em face do que 
atrás já se disse, segue-se que o serventuário ocupa cargo público, 
posto que as serventias são atualmente criadas mediante Resolução 
do Tribunal de Justiça, enquanto a criação dos respectivos cargos o 
são através do "devido processo legislativo" (v. g. o art. 99, da 
Resolução n.o 1-71, do E. Tribunal de Justiça; cf. art. 4.°, n.o I, da 
Lei Federal 5 .621, de 4-11-1970). 

J á os escreventes e auxiliares de cartório têm os seus cargos 
disciplinados pelo artigo 31, parágrafo 1.0, do Decreto-lei n.O 159, 
de 28-10-1969, "verbis": "O Juiz Corregedor Permanente fixará o 
número dos escreventes e auxiliares do Cartório sob sua alçada, 
ouvido o respectivo serventuário". Trata-se, assim, de norma em 
branco, que defere à autoridade superior a criação, nos momentos 
próprios, do número de cargos necessários ao bom desenvolvimento 
dos serviços. 

Ora, quer-me parecer que essa forma de criação dos cargos não 
os desnatura, porquanto "cargo público é o lugar instituído na orga
nização do funcionalismo, com denominação própria, atribuições 
específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido 
por um titular, na forma estabelecida em lei" (Hely Lopes Meirelles, 
Direito Administrativo Brasileiro, 2.a ed. pg. 355). 

Assim, ao ser fixado pelo Juiz o número de escreventes e auxi
liares de cartório, estão os "lugares instituídos na organização" da 
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serventia. Os escreventes submetem-se à habilitação respectiva perante 
Comissão Examinadora, constituída na forma do disposto no artigo 
34, do Decreto-lei n.O 159/69, presidida pelo Juiz de Direito. Apro
vados nos exames, sl!la habilitação ainda depende de "apreciação e 
homologação" pela Corregedoria Geral da Justiça (artigo 33, do 
Decreto-lei citado). Os auxiliares tem os seus contratos submetidos 
ao mesmo ato homologatório, quando de seu arquivamento na E. 
Corregedoria, o que se dá após aprovado pelo Juiz Corregedor Per
manente (artigo 38, do Decreto-lei citado). Destarte, tais cargos são 
criados, providos e exercidos segundo o disposto em lei. 

Por outro lado, tanto os escreventes como os auxiliares têm suas 
atribuições específicas fixadas em inúmeras leis e decretos e ainda 
em provimentos e portarias. 

Assim, os escreventes, por disposição legai, competem (não se 
mencionam, por fastidioso, as atribuições constantes de provimento 
e portarias: a) "funcionar em quaisquer processos cíveis e criminais, 
em cartório e fora dele, sempre que houver acúmulo de serviço e 
mediante ordem do Juiz, ministro ou Presidente do Tribunal" (artigo 
7.°, da Lei n.O 1.419, de 24-9-1914; aliás do mesmo sentido dispunha 
a Lei n.O 914, de 29-7-1904, artigo 1.0); b) "presume-se ordenado 
pelo Juiz, ministro ou Presidente do Tribunal, o ato ou termo feito 
pelo escrevente, em presença ou com a assinatura dos mesmos" (artigo 
8.°, da Lei citada); c) lavrar, na presença dos tabeliães, "escrituras 
fora de cartório, desde que não contenham disposições testamentárias 
e que não sejam de doações causa-mortis" (artigo 11, da Lei citada); 
d) realizar "determinados serviços, como reconhecimento de firmas, 
as intimações, o expediente dos feitos, etc.", que lhe forem distribuídos 
pelo serventuário, "de acordo com o Juiz", sendo que "o serventuário 
do cartório não fica impedido de executar cumulativamente o serviço 
distribuído" (artigo 17 e parágrafo 2.° do Decreto n.o 5.129, de 
23-7-1931); e) substituir o serventuário, em seus impedimentos e 
ausências (artigo 2.°, da Lei n.o 914, de 29-7-1904 artigo 4.°, da Lei 
n.o 1.419, de 24-9-1914; artigo 20, do Decreto n.O 5.129, de 
23-7-1931); f) quando nomeado Oficial Maior, "substituir o escrivão 
nas suas al!lsências e impedimentos, podendo praticar, simultânea
mente com ele, os atos que lhe forem atribuídos pelo titular da 
serventia, com aprovação do Corregedor Permanente" (artigo 32, 
parágrafo 2.°, do Decreto-lei n.o 159, de 28-10-1969). 

Já "os praticantes e fiéis (hoje auxiliares, cf. art. 31, do Decreto
-lei 159/69) não podem escrever nos autos ou fazer intimações, salvo 
aos advogados e solicitadores, quando estes fizerem declaração, 
datada e assinada, à margem da sentença, despacho ou cota, de que 
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foram intimados" (art. 21, § 2.°, do Decreto n.O 5.129, de 23-7-1931), 
sendo atualmente estendida a proibição à escrituração de livros judi
ciais e extrajudiciais. 

Propositalmente deixei para focalizar por último o requisito do 
"estipêndio correspondente", constante da conceituação de cargo 
público feita por Hely Lopes Meirelles e atrás transcrita. 

Generalizada é hoje a opinião de que a forma de pagamento 
não desnatura o cargo público, como se verá das lições dos doutos 
adiante mencionados, não me furtando ao prazer de transcrever, desde 
logo, a magnífica síntese feita a respeito do cargo de serventuário pelo 
Mio. Thompson Rores, "verbis": "A forma de remuneração não o 
desfigura, já que o cargo foi criado por lei com atribuições nela 
previstas, dela decorrendo a forma de estipêndio, além de ordenada 
de atributos, os quais reunidos, caracterizam o cargo público perante 
a doutrina brasileira, calcada em rumos do direito alienígena, aceita 
nos tribunais, inclusive perante esta Corte" (R.T.J. 56/870). 

Destarte, a forma indireta de remuneração do serventuário -
percepção de custas pagas pelas partes - não descaracteriza em 
absoluto o cargo público por ele exercido. E tanto isso é verdade que 
o próprio Estado fixou a renda mínima das serventias em quantia 
equivalente a três salários-mínimos, complementando-a quando não 
atingido esse "quantum", ocasiões em que os serventuários são obvia
mente pagos pelos cofres do Estado (art. 45, do Decreto-lei n.O 203, 
de 25-3-1970 e Decreto n.O 52.839, de 30-11-71). 

J á no tocante aos escreventes e auxiliares, pagos evidentemente 
com a renda da serventia, seus salários obedecem ao disposto no art. 
31, §§ 2.° e 3.°, do Decreto-lei 0.° 159, de 28-10-1969, e no art. 231 
e parágrafo único, do Código Judiciário, dispositivos esses regula
mentados pelo Provimento 0.° 2/73, da E. Corregedoria Geral da 
Justiça, que estipulou a adoção de critérios para a fixação de seus 
níveis salariais, sendo finalmente tais salários, para validade, homo
logados pelo Juiz Corregedor Permanente do Cartório. 

Em suma, tem-se que o serventuário, o escrevente e o auxiliar 
- servidores da Justiça como são chamados pela Resolução n. ° 1/71 
(art. 67, § 2.°), pelo Cód. Judiciário (art. 241, § 1.0), pelo Decreto-lei 
n.o 159/69 (art. 39) e pela Lei n.o 2.177, de 23-7-1953 - ocupam 
cargos públicos, sendo de conseqüência inafastável a sua qualidade 
de funcionários públicos. Aliás, tais diplomas legais expressamente 
dispõem que os serventüários e os escreventes ocupam cargos públicos 
(Resolução art. 99; Cód. Judiciário, arts. 221, 225; Decreto-lei 
159/69, árts. 6.°, 26, § 2.°, n.o 2, 27 e parágrafo único, 28, 45, 
46 etc.). 
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6. Mas, já é tempo de se ver como encaram os autores a 
matéria. 

Para Pontes de Miranda, "isso não quer dizer, de modo nenhum, 
que as percentagens, as custas, as multas e outros proventos com que 
se remuneram certos funcionários públicos, sejam pagos pelos parti
culares, e não pelo Estado. As percentagens, as custas, as multas e 
outros proventos, que os particulares prestam, ainda que as recebam, 
diretamente, os funcionários públicos, são prestadas ao Estado e 
destinadas simultaneamente, ou não, aos funcionários públicos assim 
remunerados. A concepção de serem prestadas ao funcionário público 
privatizaria o serviço e o seu custeio. Seria degradar tais proventos à 
categoria jurídica das passagens de trens, ou de bondes, às taxas de 
estrada de rodagem, que o Estado fixou, em sua legislação sobre 
concessões. Não é essa, de jeito nenhum, a concepção do direito 
brasileiro. Por aquela alguns juristas estrangeiros e alguns brasileiros, 
que não viram a diferença fundamental entre os sistema jurídico 
brasileiro e os dos outros países, chegam ao absurdo de negar ao 
titular de ofício de justiça o serem funcionários públicos e de neles 
ver a figura do concessionário de serviço público, o que, perante a 
Constituição de 1946, artigo 187, regra jurídica que se acha no título 
dos funcionários Públicos como perante a tradição do nosso direito, é 
de se repelir energicamente". - E mais adiante: "A relação jurídica 
entre o escrivão ou o tabelião e o Estado é a de funcionário público. 
O direito do escrivão ou do tabelião é ao cargo" (Comentários à 
Constituição de 1946, voI. VI, págs. 336/338). 

Alaim de Almeida Carneiro, em excelente estudo - "os serven
tuários de justiça - sua situação jurídica", afirma que "nada justifica, 
realmente, que se abandone a análise antológica, que nos conduz a 
examinar a natureza mesma da função, para adotar critério mera
mente formal (a forma de pagamento), que há de ser secundário na 
caracterização jurídica ... De fato. A simples percepção de custas não 
é suficiente, por si só, para retirar a qualidade de funcionário, de 
quem a tenha, nem a forma ou espécie de remuneração podem carac
terizar a natureza do vínculo jurídico" (R.D.A. 3, págs. 451/52). 

Caio Tácito, profundo conhecedor da matéria, peremptoriamente 
assevera que "os serventuários da Justiça são, tradicionalmente, em 
nosso direito administrativo, funcionários públicos em sentido lato" 
- (R.D.A. 50/253). 

Já Walter Barbosa Correa (Rev. Dir. Público, voI. 2, págs. 
131/138 e Alcides Jorge Costa (Rev. Dir. Público, voI. 4, págs. 
10 1/ 1 06), concluindo que "os serventuários da justiça não estão 
sujeitos ao imposto municipal sobre serviços de qualquer natureza", 
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afirmam sem rebuços a sua qualidade de funcionários públicos (o 
primeiro) ou de servidores públicos (o segundo). 

E José de Aguiar Dias, invocando as lições de Castro Nunes, 
Alcino Pinto Falcão, Frederico Sussekind, Alaim de Almeida Car
neiro, Carlos Medeiros da Silva e Themístocles B. Cavalcanti, conclui 
"que o serviço da Justiça é serviço público e, portanto, é funcionário 
público todo serventuário da Justiça" (R.D.A. 31/319). 

Gaston Jeze, a seu turno, após afirmar a qualidade de funcionário 
público dos "notários, procuradores, escribanos, oficiales ministe
riales y ujieres", o que é aceito "ai menos, para los escritores de 
derecho público más modernos", lembra incisivamente: "Es ésta una 
circunstancia que jamás debe perderse de vista cuando se trata de 
determinar el régimen jurídico aI que Se someten esos funcionários. 
Ciertas particularidades relativas aI nombramiento hacen olvidar a 
veces este carácter esencial, así como también el modo de rem une
ración. Ante todo, se los remunera mediante emolumentos pagados 
por los indivíduos que han requerido seus serviços. Aparentemente, 
puede asimilárselos, en este punto, a los abogados o a los médicos, 
pues arriendan su actividad, sus servicios, como un obrero o un 
cmpleado, como un abogado o un médico. Por otra parte, parece 
que los oficiales ministeriales compraram su oficio, en la misma 
forma que un comerciante adquiere efcctos de comercio, o que el 
dentista compra un consultorio de su especialidad, etc. En realidad, 
no ocurre nada de esto. La remuneración de los oficiales ministeriales 
no tiene carácter de sueldo, sino de tasa propriamente dicha; trátase 
de un impuesto especial, autorizándoles la ley para que la cobren aI 
público, según las tarifas determinadas por las leyes y reglamentos 
y en las condiciones previstas por ellos". (Princípios Generales deI 
Derecho Administrativo, Traducción directa de la 3.a edición francesa, 
Editorial Depalma, voI. lI, tomo l, págs. 285-287). 

Do mesmo sentir é Maurice Hauriou, para quem, "les officiers 
ministéricls, notaires, avoués, huissiers, greffiers, commissaires
priseurs, agents de change, avocats au Consei! d'f,tat et à la Cour de 
cassation, sont des fonctionnaires publics. On a mis quelquefois cette 
qualité en doute parce qu'ils sont directement rémunérés par leur 
c1ientêle, mais i1 ne faut pas oublier que les offices de l'ancien régime, 
même-ceux de judicature, outre les gages du roi, comportaient rému
nération directe par le public, épices, etc., et n'en étaient pas moins 
des fonctions publiques" (Précis de Droit Administratif et de Droit 
Public, Livrairie RecueI Sirey, 7. a ed. de 1911, pág. 634). 

Veja-se agora a jurisprudência. 
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o E. Supremo Tribunal Federal em acórdão memorável, de 10 
de novembro de 1947, sendo relator o Ministro Laudo de Camargo, 
assentou serem o serventuário e o escrevente funcionários públicos, 
proferindo o Ministro Castro Nunes, na oportunidade, voto dos mais 
brilhantes, que fez carreira nos Tribunais e entre os estudiosos da 
matéria. Assim, após uma síntese histórica a respeito dos ofícios e de 
seus ocupantes, afirmou o ínsigne Ministro: "O direito moderno aboliu 
e transformou essa noção do serventuário, que passou a ser o que é 
em nosso direito positivo. Atualmente ele é um funcionário como 
qualquer outro. Conservou-se a denominação de serventuário, mas 
na realidade é ele um funcionário. Pouco importa que não receba 
dinheiro do tesouro, como acontece com os escrivães, que recebem 
das partes os emolumentos taxados em leis. E tanto isso é exato que 
lei recente, de poucos anos atrás, estabeleceu até a aposentadoria, 
à custa do Tesouro, dos serventuários" (R.D.A. 19, págs. 141 a 143). 

E em várias oportunidades a Suprema Corte reafirmou sua 
posição. Entre vários arestos mencionam-se: 

"Assim, o titular de ofício de justiça pode não ser funcionário 
público pela Constituição de algum outro País, mas pela Constituição 
brasileira iniludivelmente o é" (ReI. Min. Luiz Gallotti, j. em 25-7-56, 
R.D.A. 54/287). 

"O próprio Estatuto dos Funcionários optou por determinada 
corrente, definindo: "Funcionário público é a pessoa legalmente inves
tida em cargo público". Nesse sentido não se pode duvidar sejam os 
tabeliães funcionários públicos". E mais adiante: "Os tabeliães são, 
portanto, autênticos funcionários públicos" (relator Min. Lafayette 
de Andrade, j. em 31-7-1957, R.D.A. 51/219). 

"O recorrente (serventuário da Justiça), como qualquer outro 
servidor público na sua situação, isto é, no desempenho de mandato 
eletivo, deve contar o tempo em que ali permaneça para efeito de 
antigüidade" (Relator Min. Ari Franco j. em 13-6-1957, RD.A. 
52/196). 

"Os serventuários de Justiça (escreventes) são funcionários 
públicos pela remuneração e pela natureza do serviço que exercem" 
(Relator Min. Hermes Lima, j. em 21-8-1964, RD.A. 79/197). 

"Resta, pois, a conceituação de dita serventia como cargo público, 
o qual, se não o fora, justificaria o reconhecimento do excepcional. 
Mas o é, como reconheceu o decisório, inspirado pela melhor doutrina. 
Não importa que não recebe a recorrente salários certos e pagos, 
diretamente, peros cofres públicos" (Relator Min. Thompson Flores, 
j. em 1.°-3-1971, RT.J. 56/870). 
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E firmado nessa conceituação, concluiu aquele Egrégio Tribunal: 
"Os serventuários exercem função pública, embora não sejam remu
nerados pelos cofres públicos e não estão sujeitos à legislação traba
lhista nos dissídios entre auxiliares de cartório e seus escrivães 
(Relator Min. Hermes Lima, j. em 20-9-1965, RT.J. 34/417). 

Aliás, à conclusão idêntica já havia também chegado o E. Tri
bunal Regional do Trabalho da 2.a Região "verbis": "A situação dos 
escreventes de cartórios, como bem demonstrado ficou nos artigos 
de exceção, é regulada por leis estaduais e concernentes aos serviços 
auxiliares de distribuição de Justiça. .. O assunto em foco escapa 
totalmente ao âmbito jurisdicional trabalhista, não podendo a Justiça 
do Trabalho imiscuir-se em questões concernentes aos auxiliares de 
distribuição da Justiça comum" (Relator: Min. Campos Batalha, j. 
11-8-1952, Proc. n. TRT-SP 1.013/52. 

O Colendo Tribunal Federal de Recursos não distoa dessa orien
tação, mencionando-se os seguintes arestos: 

"No conceito genérico de funcionário público, se insere a classi
ficação especial de serventuário de Justiça ... Não vejo em que tratar 
diferentemente, no que toca à conceituação de funcionário público, 
os serventuários de Justiça. São nomeados por ato governamental, 
recebem, alguns, pelos cofres públicos; outros, em · identidade de 
condições, recebem parte em vencimentos e parte em custas e outros 
ninda recebem apenas custas ou equivalentes, diretamente daqueles 
que se servem dos serviços judiciários" (Relator Min. Elmano Cruz, 
j. 29-12-1954, RD.A. 47/124). 
X"A gratificação adicional por tempo de serviço é devida ao 

serventuário da Justiça, quando aposentado, ainda que não recebesse 
vencimentos dos cofres públicos, ao tempo da atividade" (Relator 
Min. Elmano Cruz, j. 19-9-1955, RD.A. 62/152). 

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo, chamado em várias 
oportunidades a se manifestar sobre a questão embora com uma ou 
outra manifestação isolada em sentido contrário, sempre perfilhou a 
mesma orientação. Assim, citam-se: 

"A qualidade de funcionário público do serventuário de justiça 
é irrecusável" (R.T. 306/276 e R.D.A. 67/126). 

"Não aparece aqui o requisito da remuneração pelo Estado; e 
todos os demais se descobrem no escrevente habilitado, que exerce 
função efetiva, de cargo criado por lei, mediante nomeação por 
autoridade competente e prova de habilitação e saúde. É de se notar, 
por outro lado, que no campo da responsabilidade criminal ele é e 
sempre foi considerado funcionário público, qualidade essa também 
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que nunca se lhe recusou para o efeito do Estado responder pelo seu 
ato ilícito" (R.D.A. 21/105). 

"Não mais se discute atualmente quanto à condição dos serven
tuários da Justiça, os quais são, para todos os efeitos legais, conside
rados funcionários públicos" (R.T. 334/211). 

"Os escreventes juramentados ou habilitados são considerados 
funcionários públicos" (R.T. 157/203). 

O E. Tribunal de Alçada de São Paulo afirmou igualmente a 
qualidade de funcionários públicos de serventuários e escreventes, 
como se podem ver dos arestos insertos na R. T. 343/397 e na 
RD.A., voI. 48, págs. 163/170. Neste último, em que há inclusive 
um voto vencido, a matéria foi amplamente discutida, havendo o 
relator Washington de Barros Monteiro proferido voto dos mais 
perfeitos, no qual analisa o "status" a que se submete o escrevente 
para então concluir de maneira irretorquível: "Essa minúcia com 
que se houve o legislador ao disciplinar o "status" do escrevente 
convence-nos de que não nos defrontamos com um simples preposto 
ou empregado de serventuário, mas com um servidor público, com 
funções de marcante relevância. Repetimos, pois, o escrevente a 
verdadeiro funcionário do Estado". 

8. De outra parte, no mesmo sentido os precedentes adminis
trativos, como se podem ver, a título exemplificativo, dos pareceres 
incertos na RD.A. 2/849 (Interventoria Federal no Estado da Bahia), 
R.D.A. 5/289 (Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio), na 
R.D.A. 21/282 (Departamento Administrativo do Serviço Público -
DASP), na RF. 75/181 (Ministério da Justiça) e mui especialmente 
o inserto na Revista de Direito Público, voI. 9, págs. 227/230, da 
autoria de Clenício da Silva Duarte, consultor jurídico do D.A.S.P., 
que bem estudou a matéria e cuja ementa é a seguinte: "Os serven
tuários da justiça do Distrito Federal (escrivães e escreventes), como 
tais se entendendo os titulares de cargos públicos criados por lei, 
com denominação própria, quer sejam, ou não, remunerados pelos 
cofres públicos, são servidores públicos federais "lato sensu". 

9 . Em suma, no Direito Brasileiro e Comparado, na jurispru
dência, a partir do E. Supremo Tribunal Federal, e nos precedentes 
administrativos, está seguramente assente que aqueles que militam 
em serventias não oficializadas são funcionários públicos. 

A terminologia, como é natural, varia, já que os conceitos não 
são pacíficos no campo do Direito Administrativo (vide crítica de 
Celso Antonio Bandeira de Mello "in" R.D.A., voI. 13, pág. 48, nota 
4 . Mas, o fato inegável é que - chamando-os de "servidores públicos 
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"lato senso", "servidores públicos" simplesmente ou "servidores pú
blicos estrito senso"; de "funcionários públicos lato senso" ou "fun
cionários públicos" simplesmente; ou ainda de "agentes públicos" -
presente está sempre a noção de que exercem eles uma função pública, 
prestando serviço público dos mais relevantes, ligados à administração 
da Justiça, tendo um "status" próprio que os liga diretamente ao 
Estado, não podendo ser tratados como particulares no desempenho 
de funções públicas, como ocorrem, por exemplo com os jurados e 
os advogados. 

A respeito, vale a pena reproduzir as palavras de Themistocles 
B. Cavalcanti: "Não temos o fetichismo das palavras, e, para nós, 
dentro do regime estatutário que preside a toda a vida jurídica dos 
funcionários, a questão da terminologia não tem importância porque, 
qualquer que seja a denominação dada, o que prevalece sempre é a 
norma legal, é o regime de garantias e deveres fixados pela lei para 
cada categoria de funcionário" (Tratado de Direito Administrativo, 
ed. 1956, vol. IV, pág. 59). 

10. Há, convém frisar-se, uma ou outra voz discordante. Na 
jurisprudência, o Prof. Washington de Barros Monteiro menciona 
alguns pronunciamentos contrários (R.D.A. 48/163). Na doutrina, 
não pode deixar de ser citado o autorizado Oswaldo Aranha Bandeira 
de Mello ("Teoria dos Serviços Públicos" - Rev. Dir. Público, vol. 
1, págs. 40/53), cuja lição sobre a matéria foi integralmente aceita 
por Celso Antônio Bandeira de Mello (Rev. Dir. Público, voI. 13, 
pág. 48, nota 4). 

Entende Oswaldo Aranha Bandeira de Mello que inúmeros 
particulares, "bem distintos dos agentes públicos, ... realizam funções 
públicas", como "delegados", "em seu nome, por sua conta e risco", 
"embora no interesse da coletividade". Entre eles incluiu os serven
tuários, os quais "são providos nas serventias mediante ato-união", 
sendo que "a remuneração de seus serviços... se faz através da 
cobrança de emolumentos ou custas, ... por fixação estatal, pagos 
pelos usuários do ofício". E acrescenta: "Pelo fato de exercerem tais 
particulares atividades de interesse coletivo, e que, portanto, podem 
afetar o bem público, estão sujeitos ao controle do poder público. Tal 
dependência, certamente, não se confunde com a hierarquia, pela razão 
simplíssima de não serem agentes públicos" (ob. cit., págs. 59/52. 

Já no tocante aos escreventes e auxiliares, assevera o mestre que 
"não são agentes públicos, nem participantes diretos como particulares 
na execução de serviço público, mas auxiliares" dos serventuários, 
·'portanto, empregados privados deles". "A retribuição de seus tra-
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balhos é paga ... pelo particular participante de função pública, como 
delegado" vale dizer, pelo próprio serventuário (idem pág. 53). 

"Data venia", pelo que se tem dito até aqui não há como se 
concordar com a lição do douto Professor, porquanto, como atrás 
firmado, tanto o serventuário como o escrevente e o auxiliar são 
providos em cargos públicos, o primeiro mediante concurso de provas 
e títulos e o segundo mediante exame, perante banca examinadora 
constituída nos termos da lei, nomeados pelo Estado (Executivo ou 
Judiciário, conforme a hipótese), enquanto o auxiliar tem sua no
meação feita indiretamente, só podendo entrar em exercício depois 
que seu contratn de trabalho é aprovado pelo Juiz Corregedor Per
manente e arquivado e homologado pela E. Corregedoria Geral da 
Justiça. Há, como se verá adiante, a carreira dos "Servidores da 
Justiça", na qual estão todos integrados. 

Mas, se não bastasse isso, não se pode admitir a assertiva de 
que estão eles submetidos ao poder hierárquico do Estado (ob. cit. 
pág. 52). 

"O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar, con
trotar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da 
Administração Pública" (Hely Lopes Meirelles, Dir. Adm. Brasileiro, 
ed. 1966, pág. 68). "Jerarquia es la relación de supremacia y autoridad 
de los órganos superiores respecto de los inferiores, y recíprocamente 
la relación de subordinación en que se encuentran los órganos infe
riores respecto de los superiores" (Bielsa, Compendio de Derecho 
Administrativo, 2.a ed., 1957, pág. 132, ou, como diz Otto Mayer, 
"dentro de la jerarquia, hay para cada obligado una autoridad colo
cada por encima de él para ejercer ese poder; es su superior (Dienst
vorgesetzter), su autoridad jerárquica (Dienstbehorde)" "Derecho Ad
ministrativo Alemán, 1954, Tomo IV-65). 

E junto ao poder hierárquico, mas sem com ele se confundir, 
encontra-se o poder disciplinar, já que este, ao contrário daquele, tem 
por objetivo punir o funcionário faltoso, para que se emende, ou, em 
face da gravidade da falta cometida, até mesmo expulsá-lo do serviço 
público (Marcelo Caetano, Do Poder Disciplinar, Coimbra, ed. 1932, 
pág. 25; Carlos S. de Barros Júnior, Do Poder Disciplinar na Admi
nistração Pública, ed. 1972, pág. 60. 

Por isso, Pontes de Miranda ensina: "quem diz transgressão dis
ciplinar refere-se, necessariamente, a: (a) hierarquia, através da qual 
flui o dever de obediência e de conformidade com instruções, regula
mentos internos e recebimento de ordens; a (b) poder disciplinar, que 
supõe: a atribuição de direito de punir, disciplinalmente, cujo caráter 
subjetivo o localiza em todos, ou em alguns, ou somente em algum 

160 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



dos superiores hierárquicos" (Comentários à Constituição de 1946, 
ed. 1963, tomo V, págs. 247/248. É que "el poder deI superior 
jerárquico se ejerce de dos maneras distintas: la ordem jerárquica y 
el poder disciplinário" (Otto Mayer, Derecho Administrativo Alemán, 
Buenos Aires, Tomo IV, pág. 65). 

Ora, presentes tais ensinamentos, há de se ver que todos os que 
militam nas serventias não oficializadas têm os seus serviços superior
mente dirigidos e orientados pelo Juiz Corregedor Permanente e pela 
E. Corregedoria Geral da Justiça, mediante provimentos, portarias, 
instruções, etc., a par de se subordinarem hierarquicamente uns aos 
outros: os auxiliares e escreventes ao serventuário; todos ao Juiz 
Corregedor Permanente e por último ao Corregedor Geral da Justiça. 

E a par disso, na mesma ordem, sujeitam-se ao poder disciplinar, 
consoante o respectivo regime instituído pelo Regimento das Correi
ções (Decreto n.O 4.786, de 3-12-1930, arts. 34/39) e pela Resolução 
n.o 1/71 (arts. 64/67). 

Inadmissível de conseguinte que particulares, sem nenhuma 
subordinação hierarquica ou disciplinar com o Poder Público, tenham 
tal tratamento próprio de servidores públicos, sob regime estatutário. 

Como disse Anibal de Mello Couto, "se o serventuário ou escre
vente é provido no cargo por ato de autoridade administrativa ou 
judiciária, sua atividade há de sofrer o controle e, quando necessário, 
a repressão do Estado que, de algum modo, é fiador pelos danos que 
tais servidores venham a causar a terceiros" (R.D.A. 37/510. 

E é por isso, sempre com a devida vênia, que não podemos 
concordar com a douta lição do renomado mestre. 

11 . E sendo funcionários públicos há que se definir o seu 
regime jurídico, porquanto, na lição de Marcel Waline, "la valeur des 
fonctionnaires dépend eUe-même, das une large mesure, de la façon 
plus ou mois judicieuse dont ont été élaborées les regles de leur statut. 
- Le régime juridique des fonctionaires est donc un facteur capital 
de la valeur de luadministration" (Traité Elémentaire de Droit Admi
nil'tratif, Librairie du Recueil Sirey, 6.a ed., pág. 322). 

A esta altura, já se pode asseverar, em face do quanto se disse, 
que o seu regime jurídico é o estatutário. 

Mas, isso em absoluto vem a significar que ao pessoal de 
serventias não oficializadas se aplique o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.O 10.261, de 
28-10-1968). - O próprio Estatuto, em seu art. 1.0, parágrafo único, 
diz que "suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação 

DOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

- 161 



especial, aplicam-se aos funcionários de 3 (três) Poderes do Estado", 
reconhecendo, assim, a existência de outras normas estatutárias. 

Necessário é "salientar aqui a diferença inconfundível entre o 
regime estatutário e o estatuto dos funcionários, considerado em seu 
sentido formal, como conjunto de normas consolidadas que reúnem 
num corpo único de lei os direitos e os deveres dos funcionários . -
Sob o aspecto formal, alguns autores dividem, como Nezard, os 
estatutos em gerais e especiais - os primeiros interessando à genera
lidade dos funcionários, enquanto que os segundos a uma determinada 
categoria" (Themistocles B. Cavalcanti, O Funcionário Público e o 
Seu Regime Jurídico, 1946, pág. 78). 

Destarte, o Estatuto consubstanciado na Lei 10.261, de 
28-10-1968, diz respeito ao funcionalismo em geral, sendo assim, 
formalmente considerado, de caráter "geral". - Aos funcionários 
que militam nas serventias não oficializadas, que também estão sob 
regime estatutário, aplica-se o seu próprio Estatuto, de natureza 
"especial", vale dizer composto, além das nonnas constitucionais, por 
inúmeras leis, decretos e provimentos, esparsos é verdade, mas que 
reunidos, ?e aplicam a essa classe especial de funcionários que não se 
encontram incluídos no quadro geral do funcionalismo. 

Resumindo, todos os funcionários estão sob regime estatutário, 
a genernlidade deles submetida ao "estatuto geral", enquanto outro~ 
se submetem a "estatutos especiais", por não se enquadrarem nos 
quadros gerais do funcionalismo. - O que milita nas serventias não 
oficializadas "é um funcionário como qualquer outros", disse-o o E . 
Supremo Tribunal Federal (R.F. 118/119), explicitando, a seu turno, 
o E. Tribunal Federal de Recursos que "no conceito genérico de fun
cionário público se insere a classificação especial de serventuário da 
justiça". (R.D.A. 47/123). 

Assim, mercê dessa "classificação especial", tem o pessoal das 
serventias não oficializadas do Estado o seu estatuto, embora não 
consolidado em corpo único. 

Como já se viu, os escreventes e auxiliares de cartório têm as 
suas atribuições fixadas em leis, decretos, provimentos e portarias 
(item 5 retro). Os serventuários (escrivães e oficiais) têm suas atri
buições estabelecidas de acordo com a natureza de suas serventias, 
cujo número varia segundo o movimento da Comarca, eis que nas 
de menor expressão umas se acoplam a outras como anexos. O De
creto n.o 123, de 10 de novembro de 1892 (art. 142 e seguintes), 
fixou as atribuições de cada tipo de serventia, sofrendo obviamente 
modificações por leis subseqüentes. 
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A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Dec.-Iei 
n.o 8.527, de 31-12-1945), dispôs em seu art. 206: "São serventuá
rios: I - os Tabeliães de Notas; II - os Oficiais de Registros; III 
- os Escrivães; IV ~ os Contadores; V - os Partidores; VI -
os Avaliadores Judiciais; VII - os Depositários Judiciais; VIII -
os Inventariantes Judiciais; IX - o Tutor e Testamenteiro Judicial; 
X - o Liquidante Judicial; XI - os Porteiros de Auditórios; XII 
- os Escreventes; XIII - os Oficiais de Justiça; XIV - o Auxiliar 
dos Curadores de Ausentes". 

Como se vê, as serventias variam de um local para outro, depen
dendo sempre de lei (hoje Resolução dos Tribunais) que as crie. A 
resolução n.O 1/71, do E . Tribunal, "verbi gratia", criou inúmeras 
serventias (arts. 93, 94, 96 e 97). A denominação "serventuário" 
também varia de um local para outro. Em nosso Estado, é ela atual
mente empregada apenas para designar o escrivão e o oficial do 
Registro de Imóveis. 

Ao serventuário expede o Poder Executivo o respectivo título 
de nomeação. Ao escrevente expede-o o Poder Judiciário. Ao auxiliar, 
embora não se espeça título, conforme dispõe o art. 21, § 1.0 do 
Dec. n.o 5.129, de 23-7-1931, há de se convir que o contrato que 
ele assina com o serventuário, verdadeiro "ato-união", na expressão 
de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello (R.D.A. l/52), já que sim
plesmente adere a condições impostas unilateralmente pelo Estado, 
constitui-se em autêntico título de nomeação, porquanto, após receber 
a aprovação e concordância do Juiz Corregedor Permanente, é enca
minhado à E. Corregedoria Geral da Justiça, para apreciação e homo
logação, só após o que pode o auxiliar tomar posse no cargo e entrar 
em exercício. Esse contrato, tal como os títulos de nomeação dos 
escrivães, oficiais, oficiais maiores e escreventes, recebe certidão de 
que tais formalidades foram cumpridas e é visado quando das correi
ções realizadas na serventia. 

A posse e o início do exercício de todo o pessoal dos cartórios 
não oficializados vêm minuciosamente previstos em lei (v. Dec. Lei 
n.o 159/69, arts. 45/46 - serventuário; art. 33 - escrevente; e 
art. 38 auxiliar). 

Todos eles, serventuários, escreventes e auxiliares integram uma 
carreira, por alguns denominada de "Servidores da Justiça". Os auxi
liares, para passarem a escreventes, necessitam se habilitar na forma 
prevista em lei (art. 7.°, do Dec. n.o 6.697/ A, de 21-9-1934). Os 
escreventes habilitam-se, mediante exame perante comissão exami
nadora, tudo segundo o disposto em lei (art. 34, do Dec.-lei 159/69). 
Classificam-se em 1.°, 2.° e 3.0 escreventes (art. 231, do Cód. Judi-
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ciário). Já as serventias (e seus titulares) classificam-se em La, 2.a e 
3.a classes e ainda a especial, sendo que os serventuários somente 
são admitidos "para a serventia da classe inicial - La classe" (art. 
5.°, do Dec.-lei n.o 159/69), mediante concurso de provas e título 
(arts. 5.° e 6.°, do Dec.-Iei n.o 159/69). A promoção para as classes 
seguintes ou a remoção obedecem ao disposto nos arts. 26 e seguintes 
do Dec-lei n.o 159/69, que disciplina a forma do concurso. 

Em relação a seus direitos mencionam-se entre outros: a) como 
contribuintes obrigatórios são eles e seus dependentes beneficiários 
(aposentadoria ou pensão) da Carteira de Previdência das Serventias 
não oficializadas da Justiça do Estado (Lei n.O 10.393, de 16-12-1970); 
b) computa-se o tempo de serviço púbfico federal, estadual ou muni
cipal e o prestado em serventia não oficializado, para efeito de apo
sentadoria (art. 21 da Lei retro-citada) ; c) suas férias, licenças e 
afastamentos estão disciplinados na Lei n.o 2.177, de 23-7-1953, 
regulamentada pelo Provimento n.o 15/67, da E. Corregedoria Geral 
da Justiça; d) poderão inscrever-se e a seus dependentes no Instituto 
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE (arts. 
158/160, da C.N.C.G.J.); e) beneficiam-se do horário especial para 
servidores estudantes (Lei n.O 94, de 29-12-1972); f) têm direito à 
licença-gestante; g) idem à licença-prêmio (art. 283 e seguintes da 
Cons. Normas da Corregedoria Geral da Justiça); h) assegura-se aos 
escreventes e auxiliares o direito de não serem dispensados, após cinco 
anos de serviço, a não ser "por motivo de sensível diminuição de 
renda da serventia", e antes de completado aquele tempo sem que 
haja motivo, mas em ambos os casos devem ser indenizados na 
forma prevista no art. 68, da Resolução n.O 1/71, do E. Tribunal de 
Justiça; i) assegura-se ao serventuário o direito de receber dos cofres 
do Estado a complementação da renda de sua serventia, quando n~o 
atingido o equivalente a três salários-mínimos (art. 45, do Decreto-lei 
n.o 203, de 25-3-1970, e Decreto n.o 52.839, de 30-11-1971) etc. 
Aliás, até os benefícios concedidos aos funcionários públicos para a 
aquisição de casa própria já lhes foram reconhecidos (R.D.A. 95/227). 

No tocante aos deveres, sujeitam-se aos constantes do Estatuto 
Geral dos Funcionários Públicos e consolidados no art. 287 da Con
solidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Aliás, também 
direitos constantes do mencionado Estatuto são lhes estendidos. 

Já com relação ao regime disciplinar, estão todos eles sujeitos 
ao estabelecido pela citada Resolução n.o 1/71, em seus artigos 64 a 
67, assim como pelo Regimento das Correições, em seus arts. 34 a 39 
(Decreto n.o 4.786, de 3-12-1930), cuja vigência nesse particular vem 
de ser reconhecida, recentemente, pela Sessão Plenária do E. Tribunal 
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de Justiça (Recurso n. O 241.985, de Itapecerica da Serra, J. em 
16-7-1975, relator Des. Mendes França). 

Em suma, toda essa legislação esparsa constitui formalmente, o 
~~atuto especial que rege tais funcionários. A eles ainda se aplicam 
mumeras normas do Estatuto Geral, na forma do disposto em seu art. 
1.°, parágrafo único. :f: o que por exemplo ocorre com a revisão do 
processo administrativo (arts. 312 e seguintes), com o direito de 
petição (art. 239 e seguintes), etc., já que não disciplinados em lei: 
específica e posto não ocorrer a colidência mencionada pelo citado 
art. 1.0, parágrafo único, daquele Estatuto Geral. 

Nem foi outra a lição do E. Supremo Tribunal Federal, no 
tocante aos serventuários de Justiça do Distrito Federal, quando 
afirmou estarem eles "sujeitos a Estatuto Especial" e que "só se lhes 
aplica o Estatuto comum, no que couber" (R.D.A. 54/290). 

12. Por isso, inaceitável, com a devida vênia, a conclusão a 
que chegou o E. Tribunal Federal de Recursos, ao decidir o conflito 
positivo de jurisdição n.O 1.962, suscitado pelo MM. Juiz Alvaro 
Lazzarini, quando judicava na Vara de Registros Públicos, que de 
forma notável sustentou a incompetência da Justiça Obreira para 
decidir dissídios surgidos entre o pessoal de serventias não oficiali
zadas do Estado de São Paulo e os respectivos serventuários. 

Afirmou então o relator do v. acórdão, Ministro Jorge Lafayette 
Guimarães, que o controle jurisdicional dos atos praticados pelo 
serventuário, lesivos dos direitos dos servidores dos cartórios não 
oficializados, por regidos pela C.L.T. e posto não submetidos a regime 
estatutário, é feito pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 142, 
da Constituição Federal. 

A assertiva é correta em parte quando reconhece a qualidade de 
"servidores" aos cartorários, mas peca ao se deslembrar de que não 
estão eles submetidos à C.L.T., mas sim a regime estatutário especial, 
como atrás demonstrado. 

Em um ponto, todavia, "vênia permissa", discordo da sustentação 
feita pelo então Juiz da Vara dos Registros Públicos, isto é, quando 
refere que "os atos em questão s6 podem ser controlados jurisdicio
nalmente pelos órgãos do Poder Judiciário local, ou seja, o do Estado 
de São Paulo, e, assim mesmo, da 2.a Instância, uma vez que não 
se há falar, dada a matéria ventilada, em competência do Juízo de 
Direito de uma das Varas da Fazenda do Estado (estas só conhecem, 
efetivamente, de matéria relacionada com cartórios oficializados; a 
de Registros Públicos com a relacionada com cartorários não ofi
cializados)" . 
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1:: que não vejo razão para distinguir o controle jurisdicional dos 
atos administrativos praticados em relação ao pessoal cartorário, 
segundo se trate ou não de serventia oficializada. 

O controle administrativo exercido por ambas as Varas de 
Registros Públicos da Comarca da Capital sobre o pessoal dos cartó
rios extrajudiciais decorre do exercício, pelos respectivos juízes, de 
suas atribuições de corregedores permanentes. :b o mesmo controle 
administrativo que os outros juízes das demais Varas exercem sobre 
o pessoal dos ofícios de justiça oficializados. E algumas nuances 
existentes entre um e outro tipo de pessoal de tais serventias não 
desnaturamos afirmado. 

Assim, os corregedores permanentes, sejam oficializadas ou não 
as serventias, praticam em relação a seu pessoal atos administrativos, 
emanados do poder disciplinar e do poder hierárquico, os quais 
obviamente se sujeitam ao controle do Estado-Juiz (art. 153, § 4.°, 
da Const. Federal). E se decidem, em grau de recurso, contra atos 
do serventuário, o fazem como órgãos administrativos de hierarquia 
superior e não como juízes. 

Por isso mesmo, também as decisões do Corregedor-Geral da 
Justiça, originárias ou em grau de recurso, são de cunho adminis
trativo, igualmente sujeitas a controle jurisdicional, independente
mentes da natureza da serventia. 

E pelo afirmado já se vê que as próprias Varas dos Registros 
Públicos não podem exercer o controle jurisdicional dos atos admi
nistrativos que praticam. O controle há de ser feito por outro órgão 
jurisdicional do Poder Judiciário Estadual. 

Obviamente, a natureza da ação proposta é que indicará o órgão 
que, no plano da jurisdição contenciosa, irá proceder ao controle do 
ato impugnado: no caso de mandado de segurança contra ato do juiz 
ou do Corregedor-Geral da Justiça a competência será de uma das 
Câmaras Cíveis do E. Tribunal de Justiça, na primeira hipótese 
(Assento n.o 44, do E. Tribunal de Justiça, inciso I, última parte, 
referente à interpretação do art. 41, n.o lI, da Resolução n.o 1/71, 
c/c o artigo 60, I, "a", do Código Judiciário), e da Sessão Plenária 
do E. Tribunal de Justiça, na segunda hipótese (artigo se tratando 
de outra ação, será ela ajuizada, na Comarca da Capital, perante 
uma das Varas da Fazenda do Estado, não se podendo ajuizá-la, como 
quer o MM. Juiz Alvaro Lazzarini, em segunda instância, com 
supressão de uma instância, por quanto, como lembra o Prof. 
Washington de Barros Monteiro no v. acórdão já mencionado, -
"conquanto praticado por autoridade judiciária (Juiz e Corregedor
-Geral da Justiça), cuida-se de puro ato administrativo, cuja apre-

166 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



dação em Juízo segue a regra geral, observado o princípio da duali
dade de instância (R.D.A. 48/164). 

Em finais palavras, em se tratando de ações pertinentes a fun
cionários públicos, submetidos que estão a estatuto especial, devem 
elas ser ajuizadas na Justiça local e jamais na Justiça do Trabalho, 
incompetente para o seu julgamento, consoante decidiu o E. Supremo 
Tribunal Federal em acordo da lavra do Min. Hermes Lima (of. item 
7 retro, R.T.J. 34/417). 

13. Assentando que o pessoal das serventias não oficializadas 
é considerado como funcionário público submetido a um estatuto 
especial, passo agora a focalizar especificam-ente a matéria objeto da 
consulta formulada pelo MM. Juiz da 1.a Vara de Registros Públicos, 
isto é, a possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos. 

A Constituição Federal de 1967, com a emenda n.O 1, de 1969, 
dispõe em seu art. 99: "J?, vedada a acumulação remunerada de cargos 
e funções públicas, exceto: III - a de um cargo de professor com 
outro técnico ou científico". Por óbvio, as demais exceções previstas 
no artigo não interessa ao caso em exame. 

Assim, o que se tira desse artigo é que "a regra, no direito cons
titucional brasileiro, é a proibição de acumular. Contudo, tal proibi
ção admite exceções: as enumeradas nos vários incisos do artigo 99". 
- (Apontamentos Sobre os Agentes Públicos, Celso Antônio Ban
deira de Mello, "in" Rev. de Dir. Público, vol. 13/65). 

E a vedação constitucional evidentemente se insere no "estatuto 
especial" do pessoal das serventias não oficializadas (of. Hely Lopes 
Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, ed. de 1966, pág. 344). 

Resta, destarte, examinar se os cargos exercidos por serventuá
rios, escreventes e auxiliares podem ser considerados técnicos ou 
científicos, porquanto, se afirmativa a conclusão, permitida seria a 
acumulação com um cargo de professor. 

É intuitivo que tais cargos não são científicos. 

Também não podem ser considerados como técnicos. 

"Na realidade, a idéia de técnico não exclui a de científico, 
embora esta possa existir independentemente daquela" (J. Cretella 
Júnior, Tratado de Direito Administrativo, ed. de 1967, vol. IV, pág. 
354). E Pontes de Miranda, após referir que "dificuldade existe no 
definir-se cargo técnico-científico", diz que o exerce "aquele que, 
pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, 
que se apóiam em conhecimentos científicos correspondentes" (Co
mentários à Constituição de 1967, com a emenda n.o 1, de 1969, 
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Tomo III, pág. 495), conceituação que tirou de Espinas, como se 
pode ver do estudo de Alaim de Almeida Carneiro, publicado na 
R.D.A., vol. 25, pág. 380. Já Themístoc1es B. Cavalcanti aludindo à 
mesma dificuldade de conceituação, afirma que "cargo técnico ou 
científico é aquele que, não tendo caráter permanente burocrático, 
pressupõe uma especialização, a aplicação usual de processos e de 
conhecimentos especializados" (Tratado de Direito Administrativo, ed. 
de 1956, vol. IV, pág. 296). 

Por isso aceita-se a conclusão de Alaim de Almeida Carneiro, 
que bem estudou a matéria, "in verbis": "cargos técnicos são aqueles 
para cujo desempenho é mister familiaridade com determinados méto
dos, sistematicamente organizados, que repousam no conhecimento 
científico, ministrado em determinada catédra. :t em outras palavras 
a solução adotada na Circular 6-47, da Presidência da República, 
que assim os define: "V - Os cargos técnicos-científicos são os que 
encerram funções próprias do técnico, do mesmo ramo genérico de 
estudos científicos, ainda que não da mesma disciplina particularizada, 
ou da mesma especialidade" (R.D.A. 25-381 e R.D.A. 29-401). 

Em outros termos e como está dito em parecer emanado do 
DASP, "o vocábulo técnico, no art. 185 da Constituição de 1946, 
não pode entender-se na acepção vulgar, como significando o oposto 
a leigo num determinado ramo d.e atividade profissional. Técnico é 
indivíduo possuidor de conhecimento ou treino especializado em 
ciências ou artes peculiares a uma profissão" (R.D.A. 25-379). 

Aliás, a se entender de outro modo, todos os cargos viriam a ser 
considerados técnicos e burlada restaria a vedação constitucional. 

Lembre-se, a propósito, que o Decreto Federal n.o 35.956, de 
2-8-1954, definiu cargo técnico ou científico como "aquele para cujo 
exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conheci
mentos científicos ou artísticos de nível superior de ensino", ou "para 
cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado 
como técnico, de grau ou de nível superior de ensino" (art. 3.° e 
parágrafo único). 

Destarte, em face da conceituação doutrinária e legal do que 
seja cargo técnico, inegavelmente as funções exercidas pelo pessoal 
das serventias não oficializadas não podem ser consideradas como de 
natureza técnica. 

Tanto isso é verdade que o Decreto-lei n.o 159, de 28-10-1969, 
que dispõe sobre o provimento das serventias de justiça não oficia
lizadas e institui a carreira dos Servidores da Justiça, nela enquadrando 
os serventuários e os escreventes "de todos os cartórios do Estado 
não estipendiados pelos cofres públicos, não exige sequer o nível de 
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curso ginasial para o candidato ao cargo inicial de serventuário ou 
para promoção, tanto que manda contar, para a classificação, mais 
um ponto ao que apresentar certificado de conclusão de curso ginasial 
- 1.0 ciclo (art. 20, parágrafo único, n.o 4)" (cf. parecer de fls. 53, 
da lavra do Juiz Edgard A. de Souza). 

Já os escreventes se habilitam mediante exame perante Comissão 
Examinadc;>ra, que "constará de provas manuscrita datilográfica e oral, 
versando sobre matéria atinente à serventia" (art. 36, do Decreto-lei 
retro citado), sem que se lhes exija a conclusão de qualquer curso, 
seja de nível médio ou superior. 

E finalmente os auxiliares não se submetem, quando contratados, 
a qualquer tipo de provas, o que aliás se reputa errôneo, mas que aqui 
se consigna apenas "de jure constituendo". 

Destarte, tanto os serventuários, como os escreventes e a).lxiliares, 
pelo nível de conhecimentos que se lhes exigem para o desempenho 
de suas atribuições, não ocupam cargos técnicos ou científicos, com 
o que a vedação constitucional da acumulação de cargos alcança a 
todos eles. 

Por isso mesmo, contrários à acumulação sempre foram os 
pareceres administrativos emitidos pelo Departamento Administrativo 
do Serviço Público - DASP citando-se entre outros os seguintes: 

"Verifica-se, portanto, que à luz da jurisprudência administrativa 
e judiciária que o serventuário da Justiça não pode deixar de ser 
considerado "funcionário público" e nesta condição, é óbvio, deve ser 
abrangido pelos dispositivos legais que disciplinam o regime de 
acumulação de cargos" (R.D.A. 78-357). 

"Embora não percebam (os serventuários) remuneração direta
mente dos cofres públicos, percebem-na, entretanto, por delegação do 
Poder Público que fixa as percentagens, custas e emolumentos que 
arrecadam" ... estando "sujeitos ao regime de acumulação estabele
cido na Constituição" - (R.D.A. 67-241-242). 

"O fato de o serventuário da Justiça não ser remunerado pelos 
cofres públicos não desnatura sua condição de servidor público, nem 
o excIui do regime de acumulação, eis que o pagamento mediantt: 
custas é, inegavelmente, uma forma de retribuição pecuniária insti
tuída pelo próprio Estado, por força de legislação específica" (R.D.A. 
82-329). 

E Clenício da Silva Duarte, da Consultoria Jurídica do DASP, 
igualmente afirmou que aos escrivães "se aplicam as normas proibitiva.> 
de acumulação, como é pacificamente aceito" (Rev. Dir. Público, 
vol. 9, pg. 141). 
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Aliás, em parecer bastante antigo, datado de 20 de junho de 
1938, Carlos Medeiros Silva, com a aprovação do então Ministro da 
Justiça Francisco Campos, asseverou que "não poderá o interessado 
acumular os proventos... com os de escrevente juramentado da 
justiça local, atividade também equiparada, para os efeitos da acumu
lação à dos funcionários públicos (RF. 75/423). 

E o E. Supremo Tribunal Federal, a seu turno, tem prestigiado 
essa orientação, como se pode ver de seu mais recente pronunciamento 
sobre a matéria, cujo v. acórdão tem a ementa seguinte: "Acumulação 
remunerada: Serventia de Justiça e Magistério Público. Proibição. 
O serventuário da Justiça, embora estipendiado sob forma de custas, 
desempenha cargo público, dado que criado em lei, com atribuições 
nelas previstas a qual, além de atributos outros, prevê a forma de 
remuneração. Assim alcançado pelo art. 97 "caput", da Constituição 
de 1967" (Relator Thompson Flores, j. 1.°-3-1971, RT.J. 56/869). 

Em suma, o pessoal de serventias não oficializadas enquanto em 
atividade não pode acumular cargos, em facc do disposto no artigo 
99, da Constituição Federal. 

A vedação, todavia, sofre temperamentos dos mais acentuados, 
em relação aos inativos, uma vez que no parágrafo 4.°, do mencionado 
dispositivo constitucional, diz-se que "a proibição de acumular pro
ventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato 
eletivo. quanto ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato 
para prestação de serviços técnicos ou especializados". 

Houve assim sensível modificação em relação à Constituição de 
1946, porquanto nela "o especializado não era considerado um técnico 
para efeito de acumulação. Técnico só era o que se inseria em nível 
superior. Já o mesmo não acontece dentro do regime da Carta de 
1967, pelo menos neste particular, porquanto o preceito constitucional 
expressamente se refere aos serviços especializados ao lado dos 
serviços técnicos. Não há cogitar, assim, de serviços de nível superior, 
bastando que seja especializado para se incluir na possibilidade de 
acumular facultada aos aposentados pela atual Constituição" (parecer 
do DASP, "in" R.D.A. 102/406). 

Ora, se as funções cometidas àqueles que militam em serventias 
não oficializadas não são, como se viu, técnicas ou científicas, não se 
pode negar que o sejam especializadas, tanto que são os respectivos 
cargos preenchidos após exame de provas (escreventes) ou de provas 
e títulos (serventuários), atinentes aos serviços especificamente 
exercidos na serventia. 

Por isso, permitido é ao aposentado de serventias não oficiali
zadas voltar a trabalhar em cartório, desde que obviamente atendidos 
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os requIsItos do Decreto-lei n.o 159, de 28-10-1969, fato que aliás 
vem ocorrendo ultimamente com freqüência, sendo de se anotar 
apenas que o tempo de serviço que ensejou a aposentadoria é conside
rado completamente desvinculado, para todos os efeitos, do tempo de 
serviço iniciado no novo cargo. 

Finalmente, é de se dizer que em face da recente instituição de 
remuneração aos vereadores, decorrente da Emenda Constitucional 
n.O 4, de 23-4-1975, e da Lei Complementar n.o 25, de 2-7-1975, 
para o exercício da vereança, deverão aqueles que militam em ser
ventias não oficializadas, como funcionários públicos que são, afastar
-se de seus cargos, optando pelos subsídios ou pelos vencimentos, tudo 
consoante o disposto no art. 111, inciso I, da Constituição Estadual. 

E se remunerado for o cargo de Vice-Prefeito também deverá 
ele desincompatibilizar-se, não podendo acumular seus subsídios com 
remuneração a qualquer título oriunda de serventia (artigo 113, última 
parte, da Constituição Estadual). 

Como quer que seja, o tempo em que estiverem afastados será 
contado como de "serviço público, singela e exclusivamente para fins 
de aposentadoria ... e promoção por antigüidade" (artigo 111, inciso 
I, da Const. Estadual), direito esse que já lhes foi expressamente 
reconhecido pelo E. Supremo Tribunal Federal (reI. Min. Ari Franco, 
j. 13-6-1957, R.D.A. 52/195), valendo lembrar ainda que o E. Tri
bunal de Justiça de São Paulo já assentou que o servidor de cartório 
eleito, como funcionário público que é, sujeita-se a todos os manda
mentos constitucionais e legais aplicáveis aos funcionários públicos 
que passam a ocupar cargos eletivos (R.D.A. 21-104, j. em 
27-10-1949). 

14. A derradeira consigno que este parecer, caso aprovado, 
operará como autêntico "leading case", revestido de caráter normativo, 
e será trasiadado para os processos cuja solução está na dependência 
da definição do regime jurídico a que se submetem aqueles que 
desempenham suas funções em serventias não oficializadas. 

A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 2 de dezembro de 1975. 

(a) José Waldecy Lucena, Juiz Auxiliar. 

Aprovo o parecer. 

São Paulo, 2 de dezembro de 1975. 

(a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça. 
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LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 6 

Dá nova redação ao artigo 104 da Constituição 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único - O artigo 104 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 104 - O servidor público federal, estadual ou munici
pal, da administração direta ou indireta. exercerá o mandato eletivo 
obedecidas as disposições deste artigo. 

§ 1.0 - Em se tratando de mandato eletivo federal ou estadual, 
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

§ 2.° - Investido no mandato de Prefeito Municipal, será 
afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 
pela sua remuneração. 

§ 3.° - Investido no mandato de vereador, havendo compatibi
lidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não havendo 
compatibilidade, aplicar-se-á a norma prevista no parágrafo 1.0 destc 
artigo. 

§ 4.° - Em qualquer caso em que lhe seja exigido o afastamento 
para o exercício do mandato, o seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

§ 5.° - E vedado ao vereador, 110 âmbito da administração 
pública direta ou indireta municipal, ocupar cargo em comissão ou 
aceitar, salvo concurso público, emprego ou função." 

Brasília, 4 de junho de 1976. 

A Mesa da Câmara dos Deputados 

Célio Borja, Presidente 
Herbert Levy, 1.° Vice-Presidente 
Alencar Furtado, 2.° Vice-Presidente 

172 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



OduHo Domingues, 1.° Secretário 
Henrique Eduardo Alves, 2.° Secretário 
Pinheiro Machado, 3.° Secretário 
Léo Simões, 4.° Secretário 

A Mesa do Senado Federal 

José de Magalhães Pinto, Presidente 
Wilson Gonçalves, 1.0 Vice-Presidente 
Benjamin Farah, 2.° Vice-Presidente 
Dinarte Mariz, 1.° Secretário 
Marcos Freire, 2.° Secretário 
Lourival Baptista, 3.° Secretário 
Lenoir Vargas, 4.° Secretário 

D.O.U. 8-6-76 

LEI N.o 6.355, DE 8 DE SETEMBRO DE 1976 

Altera o caput do Artigo 20 da Lei n.o 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Artigo 1.0 - O "caput" do artigo 20 da Lei n.O 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 20 - A sentença condenará o vencido a pagar 
ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 
advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, 
nos casos em que o advogado funcionar em causa própria." 

Artigo 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de setembro de 1976, 155.° da Independência e 88.0 

da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Falcão 

BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DÊ JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 

D.O.U. 9-9-76 

173 



ESTADUAIS 

DECRETO N.o 5.857, DE 11 DE MARÇO DE 1975 

Aprova as Tabelas de Custos e Emolumentos Judiciais e Extrajudiciais 
Retificação do 0.0. de 22·5·76 

Na Tabela 13 

Leia-se como segue e não como constou: 

TABELA 13 

DOS ESCRIVÃES DE PROTESTOS DE TITULOS 

I - Apresentação, protesto e registro de instrumento de protesto, 
quandO houver, de letra de cãmbio, nota promissória, duplicata ou qualquer 
outro titulo inclusive intimação e notificação pessoal ou por edital - além 
das despesas de edital e condução: 

A Carteira 
Ao Ao das 

Escrivão Estado Serventias Total 

Até Cr$ 300,00 6,00 1,20 0,90 8,10 
de 300,01 a 500,()0 8,00 1,60 1,20 10,80 
de 500,01 a 1.000,00 10,00 2,00 1,50 13,50 
(Ie 1.000,01 a 2.000,00 20,00 4,00 3,00 27,00 
de 2.000,01 a 4.000,00 40,00 8,00 6,00 ,54,00 
de 4.000,01 a 6.000,00 50,00 10,00 7,50 67,50 
de 6.000,01 a 8.000,00 60,00 12,00 9,00 81,00 
de 8.000,01 a 10.000,00 80,00 16,00 12,00 108,00 
de 10.000,01 a 25.000,00 90,00 18,00 13,50 121,50 
de 25.000,01 a 50.000,00 110,00 22,00 16,50 148,50 
de 50.000,01 a 75.000,00 120,00 24,00 18;00 162,00 
de 75.000,01 a 100.000,00 130,00 26,00 19,50 175,50 

Pelo que exceder de CrS ...... 
100.000,00: cada Cr$ 25.000,00 
Ou fração ••••••• 0'0 0.0 ••••• ' 10,00 2,00 1,50 13,51) 

Nota: 
As intimações de protestos deverão ser entregues em mão própria 

ou feitas medIante Carta Registrada, com recibo de volta (AR), só se admi-
tindo o Edital quando o devedor estiver em lugar incerto ou desconhecido, 
o que deverá. ser expressamente certificado. 
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11 - Pelo cancelamento do protesto processado na própria 
serventia, qualquer que seja o seu valor: 

III - certidão de protesto negativa : 

a) pela. primeira página, por 
pessoa: 
até 5 anos ... .... .. . .... . 
até 10 anos ...... . ...... .. 

b) por página que acrescer, 
qualquer que seja o numero 
de pessoas ...... . ..... . .. . 

c) quando a certidão for posi
tiva; por protesto constante 
na mesma, mais . . ........ . 

d) certidão extra1da por siste
ma de processamento de 
dados (computador): 
quando negativa, o mesmo 
fixado na letra a, e mais . . 
quando positiva; o mesmo 
fixado na letra a, e mais .. 

IV - certidão de protesto positiva, 
inclusive sob forma de relação, 
para entidade de classe ..... . 

V - Informação verbal, quando o 
interessado dispensar certldln: 
a quarta parte do preço fixado 
no item lII, letra a 

VI - Xerocópia ou fotocópia, de do
cumento lavrado ou al'qulvado 
no cartório p/ página .. . .... . 

VII - Microfilmagem e/ou sistema 
de processamento de dados de 
documento referido nesta Ta
bela: 
qUalquer que seja o numero de 
páginas, mais .. . ...... . . .. .. . 

Ao 
EsCl'lvio 

20,00 

5,00 

10,00 

2,00 

2,00 

5,00 

4,00 

0,70 

2,03 

6,00 
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A Carteira. 
Ao das 

Estado ServenUas Total 
4,00 3,00 27,00 

1,03 

2,00 

0,40 

0,40 

0,60 

1,20 

0,14 

0,40 

1,20 

0,7,5 

1,50 

0,30 

0,30 

0,45 

0,91 

0,11 

0,30 

0,90 

6,75 
13.50 

2,70 

2,70 

4,50 

3,10 

O,li5 

2,70 

8,10 
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