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REDAÇÃO
ARTIGO INAUGURAL
Consoante tivemos a oportunidade de noticiar no último número deste "Boletim", o Governo do Estado, procuran-,
do atender, com a boa vontade que sempre demonstrou para
com a nossa classe, às representações que lhe foram dirigidas por beneficiários da Carteira residentes no Interior,
pleiteando a elevação dos proventos de aposentadoria dos
servidores da Justiça em geral, bem como a atualização do
valor das taxas constantes do Regimento de Custas e Emolumentos em vigor, - nomeou, no ano passado, um Grupo de
Trabalho, constituído de ilustres personalidades, ao qual deferiu o encargo de estudar a primeira das reivindicações aludidas e propor as medidas legais que julgasse indicadas no
sentido de satisfazê-la.
Salientamos, ainda, na mesma ocasião, que o abalizado
Chefe do Departamento Atuarial do Instituto de Previdência do Estado, se manifestara, de início, favorável ao atendimento de tal reivindicação, - mas, posteriormente, consultado, a respeito, peJo citado Grupo, houvera pür bem voltar
atrás, afirmando ser inteiramente desaconselhável, no momento, adotar qualquer providência que implicasse na elevação do valor daqueles proventos, - sem contudo esclarecer
as razões de fato e de direito em que se fundava para emitir
um pronunciamento de tal ordem, de todo em todo contrastante com a sua manifestação primitiva.
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Prosseguindo, adiantamos, outrossim, que aquele Grupo
de Trabalho, tendo em vista semelhante parecer, deliberou
efetuar uma revisão da Lei n. 9 10.393, de 1970, que regula
a nossa aposentadoria, com o objetivo de aprimorá-la mediante a introdução, no respectivo texto, das alterações que
para tanto julgasse cabíveis, - despojando-a, inclusive, das
disposições reconhecidas como inadequadas ou prejudiciais
à finalidade colimada pela citada lei, - que outra não é
senão a de beneficiar cada vez mais e sempre que possível
os contribuintes da Carteira cujas atribuições são por ela
reguladas.
Fizemos saber, igualmente, em nosso dito artigo, que da
revisão aludida resultara um anteprojeto de lei superior, em
muitos pontos, ao texto da atual, bastando citar como exemplo ilustrativo de tal afirmativa o fato da taxa de aposentadoria passar a ser recolhida não mais à Secretaria da Fazenda,
consoante ora acontece, - mas àquela própria Carteira, por
intermédio das Agências do Banco do Estado de São Paulo
e da Caixa Econômica Estadual.
Por via disso, - conforme então tivemos, igualmente, a
oportunidade de acentuar - foi esse anteprojeto remetido
àquela Secretaria para a devida apreciação, onde ficou durante longo tempo, até que. em 15 de Agosto de 1972, o digno
Procurador que o examinou houve por bem emitir parecer
contrário ao dispositivo citado, entendendo que o produto da
mencionada taxa deverá continuar a ser recolhido à Carteira
por intermédio daquele órgão fazendário.
Envergonhamo-nos de não conhecer as dimensões da
Secretaria em apreço, nem saber em quantos Departamentos
ela se divide, ignorando, por igual, se estes se encontram
concentrados num só edifício em nossa Capital, ou estão
espalhados pelos quatro cantos do Estado. Sabemos, todavia,
ser enorme a distância que vai do Gabinete em que labor a
o distinto prolator do parecer aludido ao local onde se acha
instalado o DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS,
- uma vez que tal parecer levou precisamente SETE MESES para vir dali aqui, - eis que só em 13 de Maio do ano
em curso aquele Departamento se dignou pronunciar-se sobre o assunto, - concordando, aliás, em gênero, espécie,
número e grau com o trabalho elaborado pelo Procurador
referido.
No dia 21 daquele mesmo mês, o anteprojeto em causa,
acompanhado dos citados pareceres, foi encaminhado ao Ga6-
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binete do ilustre Sr. Secretário da. Fazenda, - sendo de presumir-se, em face de tal circunstância e do tempo gasto no
percurso para chegar até lá, fosse e]e, de imediato, submetido à douta consideração do honrado titular daquela Pasta,
a fim de que S. Excia. pudesse manifestar-se, também, sobre
a matéria em debate e ordenasse, após, o encaminhamento
do expediente respectivo ao Exmo. Sr. Governador do Estado,
para decisão final a respeito.
Tal, porém, ainda não aconteceu, de vez que o digno
Chefe daquele Gabinete, respondendo, em 28 de Maio último,
a 01Ício que meses am;es havla SlCio dlngIdo pelo ilusLrado
Conselho da Caneira à Secretaria, instanCio por que se Ciesse
ao caso uma sOlUção urgente e definitIva - apenas se limitou a fornecer-.ihe os dados acima expostos relatIvos à sua
tramitação na Secretana aludida, - deixando de esclarecer,
entretanto, onde a proposição se encontra. Isso nos leva a
concluir que ela ainda ali permanece, pois até a data em
que rabiscamos estas notas nenhuma notícia havia sido
transmitida ao mencionado Conselho, dando-lhe ciência de
sua remessa ao Chefe do Governo.
Tal é o que nos cumpre informar aos beneficiários da
Carteira, residentes no Interior do Estado, a fim de que
tomem conhecimento das dificuldades que estão sendo postas
ao atendimento dessa justa reivindicação de todos nós, como
ta] é a que propugna pela elevação dos proventos de nossa
aposentadoria, - e a qual não pode ser tratada com a displicência ou a incompreensão que têm caracterizado o comportamento dos dignos funcionários da Repartição aludida,
- a qual, em última instância, nada tem a vêr com o problema que vimos abordando e continuaremos a abordar
com a veemência cuja adoção nos fôr imposta, pois trata-se
de assunto dos mais sérios, que afeta, inclusive, a subsistência de inúmeras famílias, cujos chefes não estão suplicando
favor algum, mas pedindo, apenas, e tão só, que os tratem
com a Justiça a que têm direito.
O.F.T.
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NOTAS VÁRIAS

CIRCULAR SOBRE A EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO MEDIANTE CONSULTA
AO INDIOADOR REAL
PREZADO COLEGA

Conforme é de seu conhecimento, são relativamente freqüentes os pedidos, endereçados aos Registros Imobiliários,
no sentido de certificarem se determinado imóve1, cujo proprietário é desconhecido, se acha ou não transcrito em seus
livros.
Nesse caso, consoante o colega também não ignora, só
mediante consulta aos Indicadores Reais, efetuada com base
nos elementos identificadores desse imóvel enunciados no
pedido, poderá tal certidão ser fornecida, expressando, naturalmente, o resultado da consulta aludida.
Assim, para que a pesquisa nos citados livros possa ser
realizada com as cautelas desejáveis e a maior ségurança
possível, - dada a precariedade de que esta se ressente, em
virtude dos interessados, na maioria dos casos, desatenderem as exigências previstas nos artigos 283 e 284 do Decreto
n. 9 4.857 de 1939, - convém exigir-se das partes que formulem os pedidos relativos a tais documentos atentando em
que:
a) - Quando se tratar de prédios urbanos, devem eles
ser descritos com suas metragens, característicos e confrontações, indicando o respectivo número e o nome da rua e
do bairro em que se situam; sendo que,
b) - cuidando-se apenas de terrenos, cumpre referir o
lado da via pública em que se localizam e qual a distância
8-
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a que ficam da esquina mais próxima, bem como o número
do lote e da quadra a eles correspondentes, quando forem
objeto de loteamento. Finalmente,
c) - Em se tratando de imóveis rurais, além de descrevê-Ios mencionando sua denominação, lugar em que se acham
situados, área, divisas, característicos e confrontações, - devem indicar, também, os nomes dos respectivos confrontantes,
cujo conhecimento possibilitará verificar, nos lndicadores
Pessoais, se as propriedades de que são titulares confinam
com as descritas nos citados pedidos.
Sendo esse o critério cuja adoação, na espécie, nos apraz
sugerir para melhor desempenho de nossas atribuições, aproveitamo-nos do ensejo para cumprimentá-lo, subscrevendonos, com todo o aprêço, muito atenciosamente.
JÚLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO
Presidente

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS RELACIONADAS COM AS
ATRIBUIÇÕES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Com a devida permissão do Exmo. Snr. Desembargador
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da

Justiça do Estado, - a Associação deliberou editar o trabalho em epígrafe, que vem de ser organizado por aquela
Egregia Corregedoria.
Trata-se de um volume no qual se encontram reunidas todas as leis, decretos e provimentos relacionados com
as serventias, serventuários e demais servidores da Justiça
que exercem suas atividades funcionais tanto no foro judicial como no extra-judicial.
Desnecessário nos é encarecer a utilidade de uma obra
de tal porte, - em face do interesse que o conhecimento
da matéria nesse livro condensada oferece não só aos snrs.
Juizes, Promotores Públicos e Serventuários, mas também
aos Snrs. Advogados e demais servidores da Justiça, a que
acima aludimos.
Assim, todos aqueles que desejarem obter um ou mais
exemplares dessa obra valiosa, deverão SOlicitá-los, diretamente, à nossa Associação.
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DR. ALVARO LAZZARINI

Em virtude de ter sido promovido, para o cargo de Juiz
de Direito titular da 22.ç Vara Criminal e deixado, por força de tal circunstância, de exercer as funções de Juiz Substituto da I,o Vara dos Registros Públicos, que vinha
desempenhando, há mais de um ano, com a superioridade
intelectual que todos lhe reconhecemos, ~ o Dl'. ALVARO
LAZZARINI dirigiu ao Presidente de nossa Associação, Snr.
JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, o ofício que prazerosamente a seguir transcrevemos:
"São Paulo, 17 de setembro de 1973.
Senhor Presidente :
As contingencias de minha carreira, mais uma vez, tornaram a unir-me e, após um ano de inesquecível convívio,
a separar-me da nobre classe dos Serventuários da Justiça,
radicada em São Paulo.
De l. ~ de setembro de 1972 a 14 de setembro de 1973,
quando passei, por promoção, para a 22. ç Vara Criminal e
deixei de auxiliar na l.ç Vara de Registros Públicos, pude
sentir que não errei ao lhe dirigir os anteriores agradecimentos, contidos na carta de 3 de janeiro de 1972, publicada no Boletim da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, volume 93, página 15.
Foi mais um ano de convivio funcional, marcado por
imorredoura amizade e por sã e honesta camaradagem.
Unimo-nos em prol do constante aperfeiçoamento dos
serviços a nós afetos e pela grandeza das nossas instituições.
E, como sempre, a Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo foi um baluarte a contribuir,
em muito, para o normal desempenho de minhas funções.
Vossa Excelência, por sua vez, foi um incansável batalhador em desfazer a eventuais e inevitáveis distorções e
mal entendidos, demonstrando, também e sempre, em várias oportunidades, a sua altivez na defesa dos reais interesses da classe a que representa e pertence.
Queira, pois, receber, em seu próprio e em nome de
todos os serventuários os mais sinceros agradecimentos e o
reconhecimento deste seu amigo.
(a ) ALVARO LAZZARINI
Juiz de Direito."
Agradecendo a gentileza da inissiva acima transcrita,
com a qual foi distinguido pelo ilustre Magistrado, - nosso
10 -
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Presidente, snr. JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO,
assim se manifestou a respeito:
"São Paulo, 25 de setembro de 1973.
Exmo. Snr.
Doutor ALVARO LAZZARINI
DD. JUIZ DE DIREITO DA 22. VARA CRIMINAL.
0

Nesta

Temos a satisfação de acusar o recebimento de seu ofício
de 17 do corrente, pelo qual V. Excia., dando-nos conhecimento de sua promoção para o cargo de Juiz de Direito titular da 22. a Vara Criminal, se dignou expressar, por nosso
intermédio, aos sn1's. Serventuários da Justiça desta Capital,
os seus agradecimentos pela colaboração que lhe prestaram
durante todo o tempo em que V. Excia, exerceu, na l.~ Vara
dos Registros Públicos, as funções de seu Juiz Substituto.
Confessando-nos sumamente honrados pelo recebimento
de tal oficio, - cumpre-nos, entretanto, adiantar-lhe que, não somente nós, na qualidade de Presidente da Associação
dos Serventuários da Justiça do Estado de São Paulo, mas
também nossos prezados colegas desta Comarca, - . é que
temos para com V. Excia. irresgatáveI dívida de gratidão, pela
forma cavalheiresca com a qual sempre houve por bem receber-nos, quando o procuravamos para solução de casos ou
problemas inerentes às nossas atividades funcionais.
Juiz reto, talentoso e culto, - nunca V. Excia. teve dúvida em solicitar a cooperação de nossa classe e do modesto Presidente de seu órgão representativo, toda vez que julgou oportuna a sua contribuição para um melhor desempenho de nossas respectivas atribuições, - o que nos levou a
unir-nos, conforme lembra V. Excia. na sua Mensagem, em
prol do constante aperfeiçoamento dos serviços que nos estão
afetos e pela grandeza de nossas instituições.
Assim, se por um lado nos regosijamos com a sua merecida promoção, - por constituir tal fato a transposição
de mais uma dificil etapa em sua nobre e brilhante carreira
de Magistrado, - por outro lado, não podemos de lamentar
a perda do execelente convivio que sempre mantivemos com
V. Excia. - restando, contudo, a certeza de que permanecerá
incólume, para sempre, a amizade e a admiração que todos
nós aprendemos a devctar-lhe, graças aos predicados de inBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÂRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO
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teligência, educação e cultura que marcam, indelevelmente,
a sua personalidade invulgar.
Terminando, aproveitamo-nos do ensejo para, renovandolhe nossos mais vivos agradecimentos pela atenção que sempre nos dispensou, e formulando os melhores votos de pleno
êxito em suas novas e elevadas funções, reiterar a V. Excia.
os protestos de nossa sincera amizade, alta consideração e distinto apreço.
JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO
Presidente."
Apraz-nos acentuar, ainda, que, inicialmente, ao tomarem conhecimento de sua promoção, os serventuários da justiça desta Capital, liderados, mais uma vez, pelo nosso Presidente, prestaram ao Dr. ALVARO LAZZARINI significativa
homenagem, - tendo S. Excia. sido saudado, na ocasião, por
vários oradores, que pondo em destaque os dotes que exornam seu espírito, terminaram formulando os melhores votos
pelo feliz desempenho da nova e nobre missão que lhe foi
confiada.

12 -
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PERIGO

NAS

RUAS

Teófilo Cavalcanti Filho

Contravenção, de que nem sempre as autoridades se utilizam, como instrumento para prevenir abusos na via pública, é o que se acha definida no art. 34 da Lei das Contravenções. Está ela definida nos seguintes termos: "Dirigir veiculo na via pública ou embarcações em águas públicas,
pondo em perigo a segurança alheia". Que esse fato, concretamente, ocorra todos os dias, nas principais avenidas da
Capital, é coisa que ninguém contesta. Os jornais andam
cheios de reportagens sobre os acidentes na 23 de Maio, na
quase totalidade, como sempre acontece, resultantes de imprudência dos motoristas. Mas não aludem, ou raramente
aludem, às formas imprudentes e agressivas de dirigir, que
felizmente não chegam a provocar desastres, mas que nem
por isso deixam de criar situações de perigo para outros
motoristas e passageiros ou mesmo para eventuais transeuntes. Uma ação bem orientada, no sentido de prevenir tais
formas de comportamento, seriam porém de um efeito preventivo inestimável. A figura contravencional do art. 34 tem,
exatamente, essa finalidade: impedir que se criem situações
de perigo para que não surjam possibilidades de danos concretos.
Em relação a essa contravenção - que insistimos ser
uma arma de grande valia para a regularidade do trânsito
- é necessário verificar, em cada caso, a ocorrência de circunstâncias que criem uma situação de perigo para a segurança alheia. Não basta, portanto, apurar se o motorista
desenvolveu velocidade excessiva ou incompatível com as circunstâncias locais: ou que dirigiu de forma perigosa. É preciso que se demonstre haver ele, assim dirigido, posto em
perigo a segurança alheia. O Tribunal de Alçada Criminal
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de São Paulo, em acórdão recente, proferido na apelação
N.o 29.479, fixou bem esse ponto, ao acentuar que "infringe
o art. 34 da Lei das Contravenções Penais, todo aquele que,
de qualquer modo, na direção de um veículo, desprezando
as cautelas recomendadas pela prudência comum, concernentes à prática de sua direção, cria um perigo à segurança
alneia". O fato que deu motivo ao pronunciamento a que
estamos aludindo não só ilustra a tese como ainda esclarece
bem o alcance da interpretação.
Em determinado dia, numa cidade do interior do Estado,
de modesto movimento, um rapaz se pôs a dirigir uma Kombi
Volkswagen na via pública imprimindo ao veículo alta velocidade. Segundo testemunhas descreveram, pitorescamente, os pneus "até cantavam". Pedestres, que se achavam na
rua, reclamaram contra o fato e daí a instauração de ação
penal contra o jovem motorista. A Justiça não teve dúvida
em reconhecer haver-se caracterizada, na hipótese, a contravenção do art. 34, por entender que a velocidade excessiva, nas condições apontadas, originara uma situação de
perigo para os que se achavam no local. "Na espécie - ponderou o Tribunal de Alçada Criminal - o excesso de velocidade não importou em simples infração administrativa, mas
configurou ilícito penal, face ao perigo criado para a segurança alheia".
Estamos fazendo alusão ao fato de dirigir em velocidade excessiva, por ser a hipótese mais comum. Não se vá
porém pensar que seja a única. A situação de perigo para
a segurança alheia pode decorrer, perfeitamente, até mesmo
quando o motorista dirija em velocidade regular, mas de forma perigosa. Isso ocorre, às vezes, quando ele se acha embriagado e conduz o veículo em circunstâncias especialmen~e
inseguras. Ou ainda quando, embora lúcido, insiste em tra·
fegar quando a via pública se acha repleta de pes.:.~as. Os
exemplos poderiam ser multiplicados, e ainda assim não esgotariam as hipóteses possíveis.
(Da Tribuna da Justiça).

14-
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DR. GILBERTO VALENTE DA SILVA
A Diretoria da ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO, liderada pelo
seu Presidente, Sr. JÚLIO DE OLIVEIRA CH~GAS NETO,
- e à qual se juntaram, aliás, vários colegas desta Capital
- esteve, no mês de Março último, em visita ao Exmo. Sr.
Dr. GILBERTO VALENTE DA SILVA, a fim de cumprimentá-lo pela sua nomeação para o cargo de Juiz de Direito da
Vara dos Registros Públicos desta Comarca.
S. Excia. foi saudado, na oportunidade, pelo Presidente
da Associação, que em breves palavras lhe disse da satisfação por todos nós sentida ao tomar conhecimento da indicação de seu nome - feita pelo Egrégio Tribunal de Justiça ao Poder Executivo, - para ocupar o mencionado cargo,
em decorrência da classificação que obtivera no concurso
instituído por aquela nossa mais alta Corte de Justiça para
fins de seu preenchimento.
É que, - acompanhando de perto, como temos acompanhado, suas atividades de Magistrado exemplar, desde o tempo em que exerceu, com impanável brilho, o cargo de Juiz
de Direito Auxiliar da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, - a sua indicação e conseqüente nomeação para
a citada Vara de modo algum nos surpreendeu, pois sabíamos
que ninguém se encontrava em melhores condições do que
S. Excia. para desempenhar com elevada compreensão humana, capacidade de trabalho, competência intelectual e agudo senso jurídico, as nobres funções de seu Juiz Titular.
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A visita serviu, ainda, para testemunhar a S. Excia. a
confiança que depositamos na superioridade com a qual também continuará desempenhando a nobre missão que lhe
foi atribuída, - e dizer-lhe, finalmente, que pode contar com
a colaboração leal e decidida da entidade representativa de
nossa classe, sempre que julgar possa ela vir a lhe ser útil.
S. Excia. falou, depois, agradecendo a visita, tendo em
seguida mantido cordial palestra com os serventuários presentes.

16 -
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NECESSIDADES SOCIAIS DE PROTEÇÃO
Anníbal Fernandes
1 -

Necessidade de Segurança

o homem tem necessidade de segurança. Os riscos que
o ameaçam como a doença e o acidente, velhice e morte, o
desemprego na sociedade moderna, reforçam o desejo do homem de assegurar-se.
Existem mesmo riscos decorrentes de eventos felizes (maternidade); o elemento central de todo risco é uma perda
de renda (normalmente de salário), provocada por um determinado evento.
Essa problemática sempre acompanhou a história humana. Todavia, depois da Revolução Industrial, com o surgimento da classe dos assalariados, o crescimento rápido das
populações, sobretudo urbanos o mal se agravou; é enfim,
o elenco dos fatores determinantes da questão social que teve
o condão de por em primeiro plano e necessidade do homem
de proteger-se.

ne sorte que podemos dizer que essa é uma Necessidade
Social, no sentido de que interessa a toda coletividade, determinando progressivamente a ação do Estado, para satisfazê-la.
Retomando a perspectiva histórica, cumpre ressaltar que
os atuais sistemas de seguro social (entre nós, Previdência
Social), tiveram origem no movimento obreiro. Na gênese
do movimento sindical encontramos os primeiros fundos mútuos, associações beneficientes, etc.; posteriormente o Estado
vai considerar como suas essas tarefas, reconhecendo estar
diante de uma necessidade social.
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Os Termos

Diferentes vocábulos indicam essa atividade estatal, como
assistência, seguridade, seguro e seguro social ou previdência.
Deve-se distingui-los bem.
Assistência - pode ser até obra de particulares (caridade). Ou mais precisamente será a Assistência Pública,
que se caracteriza por relacionar uma entidade oficial e um
indigente (que deve fazer prova da situação de indigência).
Normalmente, se volta para as pessoas de idade mais avançada e para as crianças. O relacionamento se verifica entre
o Estado e um particular.
Seguro - no sentido do Direito Privado, é um contrato,
como ensina Amauri Mascaro Nascimento, "é fruto da autonomia da vontade, e não de uma imposição estatal" (1). Em
outras palavras, origina-se a obrigação do contrato, e não
ex lege. Tal ajuste é aleatória, porque assegura contra um
risco eventual e possível, etc. Há diferentes riscos, pessoais
e de coisas, cobertos pela contratação do seguro.
O mecanismo desse contrato, que é em geral de simples
adesão, resulta da avaliação, por meio da técnica atuarial,
do risco: cobra-se uma quantia, ou prêmio, pela cobertura,
isto é, pela assunção da responsabilidade.
Seguro Social, é o seguro obrigatório, decorrente de imposição estatal (ex lege). O mecanismo do sistema de seguro
social ou Previdência Social (termo usado no Brasil, e em
alguns países), baseia-se também na avaliação do risco, cobrando-se uma quantia (equivalente ao prêmio do seguro
privado) .
A natureza jurídica desta quantia é muito discutida.
Amauri Mascaro Nascimento (op. cit.), fala de salário diferido, querendo referir-se ao "salário adiado", em contraposição ao "salário atual". Autores, como Ollier (2), falam de
um salário direto e um salário indireto. Outro, tendo em
conta ser obrigação, ex lege, e mais os princípios do sistema
tributário, preferem ver nas contribuições previdenciárias o
caráter de tributos parafiscais (imposto e taxa) (3).
(1) Iniciação do Direito do Trabalho, Capo VIII, LTr., SP, 1973.
(2) Droit du Trava.iI, Annand Collin. Paris, 1972.
(3) Ruy Barbosa Nogueira, Direito Financeiro - Curso de Direito
Tribuntár!o. Bushatsky, S. P., 3.' edição.
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Seguridade Social, envolve gênero que se biparte em
mera assistência pública e seguro social, conforme já referimos acima. Assim teríamos a seguridade envolvendo seguro e assistência, fontes da ação estatal. Ao lado, o seguro
privado e a assistência social dos particulares, numa gama
de atividades chegando até à caridade pura e simples. Neste
esboço de classificação não se pretendem estabelecer regras
infallveis, o que se deseja é estabelecer bem o campo próprio
à ação estatal motivada pela questão social, indicando como
se desdobra na assistência aos fracos, de um lado, e de outro,
no sistema do seguro ou previdência, estrito senso.
3-

Finalidades

Quais serão então os objetivos da Previdência Social?
Conforme ensina Doublet (4) "a finalidade do seguro Social
é associar toda população num empreendimento sistemático
de libertação das necessidades criadas pela desigualdade, pela
miséria, pela doença e velhice". Consta da celebrada mensagem de F. D. Roosevelt de 6 de janeiro de 1941 ("Sobre as
Quatro Liberdades"); já estava inscrita a liberdade ou a libertação da necessidade.
No mesmo sentido, a Declaração Universal dos Direitos
do Homem, de 1948, consagrando os direitos sociais, falando
da proteção-à-saúde, segurança material, repouso e lazer, proteção a quem está incapacitado para o trabalho, direito ao
emprego, resumindo-se nestas expressões lapidares: "toda
pessoa, como membro da sociedade, tem direito à seguridade
social (art. 22), tem direito ao trabalho e à proteção contra
o desemprego (art. 23), direito ao seguro em caso de doença.
Cuidados médicos (art. 25), a maternidade e a infância têm
direito a ajuda e assistências especiais (art. 25, 2. 9 ).
Deve ser anotada, ainda, a. definição de Lord Beveridge,
para quem da Previdência tem o objetivo de abolir os estados de necessidade, assegurando aos cidadãos, sempre, o suficiente para atender aos seus encargos.
Em funçãO' dos objetivos, sejam eles a, finalidade geral
libertadora das necessidades, mas sobretudo ém função dos
objetivos concretos definem-se as regras que presidem um
sistema de seguro social. Noutras palavras: os direitos que
se conCedem, ao lado das obrigações surgidas em contraparti(4 )

Jacqul'~ Doubl~t,

Secur:té Social . P . U. F .. Paris.
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da, determinam uma certa organização em termos de eficácia social e poder econômico.
Quando o trabalho é o centro de gravidade do sistema
previdenciário (cf. Doublet, pág. 10); os riscos a serem cobertos, e as obrigações surgidas, portanto, o sentido social e
o poder econômico defluem da proteção do trabalho. O caráter do sistema será marcadamente de seguro.
Se tomamos a necessidade como ponto de apoio, visando
a dar a cada um minimum vital, está definida uma estrutura
destinada à redistribuição das rendas. Neste caso o sentido
social tende mais à idéia de assistência social.
Todavia, a tendência atual é a de combinar em maior
ou menor grau, ambas as correntes. Sem prejuízo do ponto
inicial de proteção ao trabalho, os sistemas previdenciários
têm por objetivo uma certa redistribuição de renda.
Essa alteração da estrutura das rendas se opera de várias
formas, embora com eficácia limitada. As limitações decorrem da impossibilidade de liquidar as desigualdades sociais.
A estrutura de renda será afetada mediante redivisão em
tennos: a) de classe de renda, forçando-se aumento do poder
aquisitivo dos menos favorecidos mediante os benefícios, cujo
preço será pago pelos de renda elevada (empresa, etc.), b)
em sentido regional, pcrque as regiões mais ricas pagarão
mais e a população das regiões mais pobres, recebem benefícios e serviços destas últimas.
(1)

Iniciação do Direito do Tra,balho, Capo VIII, Ltr., SP, 1973.

(2)

Droit du TravaU, Armand Collin. Paris. 1972.

(3) Ruy Bal'bosa Nogueira, Direito Financeira Tributário. Bushatsky, S. P., 3.'! edição.
(4)
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OS DIREITOS DA EMPREGADA
DOMÉSTICA

o Presidente Médici aprovou o regulamento da legislação que disciplina a profissão de empregado doméstico que,
entretanto, não inclui essa categoria profissional nas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, exceto quanto
ao capítulo referente a férias.
Assim, o empregado doméstico terá assegurado os benefícios e serviços previstos na Lei Orgânica da Previdência
Social (aposentadoria, auxílio-doença e assistência médicodentária) e o direito a férias remuneradas em 20 dias úteis,
mas não fará jus, entre outros benefícios, a salário-mínimo
obrigatório, 13.9 salário e Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.
O regulamento, que entrará em vigor dentro de 30 dias,
toma obrigatória a filiação das empregadas domésticas à
Previdência Social, inclusive as maiores de 60 anos, que terão assegurado o direito à aposentadoria.
Embora sem direito a salário-mínimo obrigatório, a empregada doméstica terá que contribuir para a previdência
com uma parcela equivalente a oito por cento do saláriomínimo da região, o mesmo ocorrendo com o empregador.
Este, se não efetuar o recolhimento das contribuições na
época própria, ficará sujeito às penalidades previstas no regulamento geral da Previdência Social.
Regulamento
Eis, na íntegra, o ato baixado pelo Presidente da Repú.blica:
Art. 1.9 - São assegurados aos empregados domésticos
os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência So-
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cial, na conformidade da Lei n. 5.858, de 11 de dezembro de
1972.
Art. 25 - Excetuando o capítulo referente a férias, não
se aplicam aos empregados domésticos as demais disposições
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo único - As divergências entre empregado e
empregador doméstico relativas a férias e anotação na carteira de trabalho e previdência social, ressalvada a competência da Justiça do Trabalho, serão dirimidas pela Delegacia Regional do Trabalho.
Art. 3," - Para os fins constantes da Lei n. o 5.858, de
11 de d,;zembro de 1972, considera-se:
I - Empregado doméstico aquele que presta serviços de
natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou
à família, no âmbito residencial destas.
H - Empregador doméstico a pessoa ou família que
admita a seu serviço empregado doméstico.
Art. 4.9 - O empregado doméstico, ao ser admitido no
emprego, deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Carteira de trabalho e previdência social.
H - Atestado de boa conduta, emitido por autoridade
policial, ou por pessoa idônea, a juízo do empregador.
In ~ Atestado de saúde, subscrito por autoridade médica responsável a critério do empregador doméstico.
Art. 5. 9 - Na carteira de trabalho e previdência social
do empregado doméstico serão feitas, pelo respectivo empregador, as seguintes anotações: I - Data de admissão; H Salário mensal ajustado. IH - Início e término das férias.
IV - Data da dispensa.
Art. 6. 9 Após cada período contínuo de 12 (doze)
meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família, a
partir da vigência deste regulamento, o empregado doméstico fam jus a férias remuneradas, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, de 20 (vinte) dias úteis, ficando
a critério do empregador doméstico a fixação do período
correspondente.
Art. 7.° - Filiam-se à previdência social, como segurados
obrigatórios, os que trabalham como empregados domésticos
110 território nacional, na forma do disposto na alínea I do
Artigo 3. 9 deste regulamento.
O limite de 60 anos para filiação à previdênArt. 8.
.da social, previsto no artigo 45' do Decret o-lei n. 9 710, de
0
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28 de julho de 1969, não se aplica ao empregado doméstico
que:
I - Inscrito como segurado facultativo para todos os
efeitos, nessa qualidade já vinha contribuindo na forma da
legislação anterior.
II - Já sendo segurado obrigatório, tenha adquirido ou
venha a adquirir a condição de empregado doméstico, após
se desligar de emprego ou atividade de que decorria aquela
situação.
.
Art. 9. 9 - Considerar-se-á inscrito para os efeitos da
Lei 5.858, de 11 de dezembro de 1972, o empregado doméstico
que se qualificar junto ao Instituto Nacional de Previdência
Social, mediante apresentação da carteira do TRABALHO E
PREVIDl!:NCIA SOCIAL.
Parágrafo 1.9 - Os empregados domésticos, inscritos
como segurados facultativos, passam, a partir da vigência
deste regulamento, à condição de segurados obrigatórios, independentemente de nova inscrição.
Parágrafo 2.9 - A inscrição dos dependentes incumbe
ao próprio segurado e será feita, sempre que possível, no ato
de sua inscrição.
Art. 10.
O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez do empregado doméstico serão devidos a contar da data
de entrada do respectivo requerimento.
Art. 11.9 - O custeio das prestações a que se refere o
prespnte regulamento será atendido pelas seguintes contribuições:
I - Do segurado, em percentagem correspondente a 8
por cento do seu salário-de-contribuição, assim considerado,
para os efeitos deste regulamento, o valor do salário-mínimo
regional.
II - Do empregador doméstico, em quantia igual a que
fôr devida pelo segurado.
Parágrafo único - Quando a admissão, dispensa ou afastamento do empregado doméstico ocorrer no curso do mês,
a contribuição incidirá sobre 1/30 avos do salário-mínimo
regional por dia de trabalho efetivamente prestado.
Art. 12.9 - O recolhimento das contribuições, a cargo
do empregador doméstico, será realizado na forma das instruções a serem baixadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social, em formulário próprio, individualizado por empregado doméstico.
0
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Parágrafo único - Não recolhendo na época própria
as contribuições a seu cargo, ficará o empregador doméstico
sujeito às penalidades previstas no Artigo 165 do Regulamento Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.'?
60.501, de 14 de março de 1969.
-Art. 13.'? - Aplica-se ao empregado doméstico e respectivo empregador, no que couber, o disposto no Regulamento
Geral da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.'? 60.501,
de 14 de março de 1969.
Art. 14.'? - O ministro do Trabalho e Previdência Social
baixará as instruções necessárias à execução do presente regulamento.
Art. 15.'? - O presente regulamento entrará em vigor
30 (trinta) dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(Da Tribuna da Justiça).
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NOTíCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LICITAÇÃO E CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Nossa literatura jurídica vêem de ser enriquecida com
outro importante trabalho da autoria do eminente Professor
HELY LOPES MEIRELES, - como tal é o que, sob o título
que encima esta nota, acaba de ser publicado sob a responsabilidade editorial da "Revista dos Tribunais".
Realmente, na qualidade de estudioso do nosso Direito,
- havendo sido, inclusive, como todos sabem, um dos mais
brilhantes membros da Magistratura Paulista - S. Excia. já
nos brindou com várias obras de inestimável valor, - tais
como: "DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO", da qual
recentemente foi publicada a 7.' edição com uma tiragem de
31.000 exemplares; "ESTUDOS E PARECERES DE DIREITO
PúBLICO", - VoI. I, que enfeixa uma série de trabalhos e
pareceres proferidos pelo ilustre Mestre sobre assuntos administrativos, municipais e financeiros; "MANDADO DE SEGURANÇA E AÇAO POPULAR", que constitui um estudo
prático e objetivo dos dois institutos processuais que interessam de perto aos administradores públicos; "DIREITO
DE CONSTRUIR", objetivando o exame sistemático do direito
de vizinhança e de construção.
Deploramos, em face do reduzido espaço de que dispomos
não poder enumerar, também, as Teses, Ensaios, Artigos e
Pareceres, enfim, todos os demais trabalhos com os quais o
PROFESSOR HELLY LOPES MEIRELES tem contribuído
para dilatar o campo de nossos conhecimentos jurídicos, especialmente sobre a matéria de que trata "LlCITAÇAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO", e a qual o Autor assim define:
"A Administração Pública, por suas entidades estatais e
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autárquicas, realiza obras e serviços, faz compras e aliena
bens. Para essas atividades precisa contratar, mas os seus
contratos dependem, em geral, de um procedimento seletivo
prévio, que é a licitação. Licitação e contrato administrativo
são, pois, temas conexos, porque estes dependem daqueles.
Toda licitação conduz a um contrato; todo contrato objetiva
uma obra, um serviço, ou uma compra, uma alienação de
interesse público. Daí por que as licitações e os contratos
administrativos aconselham um estudo conjunto, ou pelo
menos sucessivo".
Como se vê, trata-se de uma obra realmente útil, de leitura proveitosa não só para Advogados, Juízes e Serventuários, mas, também, e principalmente, para todos quantos
são responsáveis pela Administração da coisa pública, tanto
na órbita Federal, como na esfera Estadual e Municipal.
Este "Boletim" não pode, na oportunidade, deixar de
apresentar ao PROFESSOR HELY LOPES MEIRELES os seus
melhores cumprimentos pela edição de seu novo e valioso
livro, de envolta com os votos, que formula, pelo inteiro êxito
de sua publicação.
O.F.T.
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SOCIAIS

DIVINA

COMÉDIA

Erguendo os braços para o céu distante,
e apostrofando os deuses invisíveis
os homens clamam; - "Deuses impassíveis,
a quem serve o destino triunfante,
porque é que nos criastes?! Incessante,
corre o tempo e só gera, inextinguíveis,
dor, pecado, ilusões, lutas horríveis,
num turbilhão cruel e delirante ...
Pois não era melhor, na paz clemente
do nada e do que ainda não existe,
ter ficado a dormir eternamente?
Por que é que para a dor nos evocastes?"
Mas os deuses, com voz inda mais triste,
dizem: "Homens '! por que foi que nos criastes?!"
ANTHERO DO QUENTAL
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DR.

FAUSTO

Ah! A triteza
de não podermos
escolher,
no espaço e no tempo,
o exato,
o preciso momento
de nos deter.
- escapar ao turbilhão
do eterno movimento,
e alcançar, por fim,
a sonhada glória
de estacar, para sempre,
no encantamento
de uma pausa intransitória!
S.P. 1952
F.T.
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ASSUNTOS DIVERSOS

REGISTRO DE CASAMENTO REALIZADO
NO EXTERIOR
Cidadão norte-americano, casado nos Estados Unidos com
brasileira, tendo o casal fixado residência nesta Capital, requereu, em 1968, para os fins do artigo 82, do decreto 4857/39,
o registro do referido casamento realizado no exterior, para
tanto juntando procuração, uma cópia xerográfica da tradução da certidão de casamento e a certidão de nascimento
da requerente mulher.
A Curadoria dos Registros Públicos exigiu a certidão
do assento de casamento, em inteiro teor, com a devida
autenticação consular, nos termos do artigo 42 do decreto
n.\' 4.857, de 1939. Todavia, os requerentes juntaram o original da tradução da certidão de casamento, firmada por tradutor público juramentado desta capital e tendo, em apenso,
autenticação do consulado geral dos Estados Unidos da América do Norte, em São Paulo, a respeito da firma do escrevente
que reconhecera a firma do tradutor público juramentado.
Insistiu a Curadoria no atendimento de sua cota anterior.
Porém, os requerentes ponderaram que "merecendo fé pública o tradutor juramentado, o documento em questão produzia o mesmo efeito jurídico que o original tanto mais que,
a sua firma estava reconhecida pelo cônsul americano. Acrescente-se que os documentos em língua estrangeira não são
admitidos em juízo".
Embora demonstrando o seu inconformismo, os requerentes, por fim juntaram xerox da certidão de casamento
passada por James P. Benett, Juiz de Paz do distrito de
Millbourne, município de Dalaware, Pensilvânia, onde não
consta autenticação consular, razão pela qual o curador voltou a bater-se pela regularização da documentação.
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EXIG~NCIAS

LEGAIS

Malgrado o disposto nos artigos 140 do Código Civil,
228 do Código de Processo Civil, 125 do Código Comercial e
42 do decreto n. 9 4.857, de 1939, é comum equívocos como o
que está levando os requerentes a não atenderem as exigências legais que disciplinam a admissibilidade de documentos
passados em países estrangeiros em Juízo.
A matéria, estudada pelo juiz Alvaro Lazzarini, indica
o caminho a seguir pelas partes: "A exigência - que decorre
do nosso direito positivo, - justifica-se plenamente, pois, como bem salienta Moacyr Amaral Santos, tanto os juízes como as partes não são obrigados a conhecer todos os idiomas,
nem também se lhes exige tão profundo aperfeiçoamento
nas línguas reclamadas para admissão aos cursos jurídicos
que se lhes imponha. inteligência exata de documentos em
língua estrangeira, às vezes de tradução difícil pelo emprego
de expressões pouco usuais ou técnicas. A versão para o vernáculo dissipa essas dificuldades e faculta interpretação melhor do escrito, com reais vantagens para as partes e para
a administração da justiça. Os termos imperativos do dispositivo transcrito são o suficiente para mostrar que o juiz
não poderá admitir qualquer documento em língua estrangeira sem que venha acompanhado de tradução oficial. Quer
dizer que haverá lugar para a admissão quando ao original
se juntar a respectiva tradução. Um e outra se completam.
Um, sem outra, não deverá ser admitido. Mesmo porque original sem tradução ou tradução sem original não terão amplos efeitos probatórios" (in "Prova Judiciária no Cível e Comercial", vol. IV, 3. 9 ed., 1966, Max Limonad, pág. 400, letra
Uh").

Assim, como pondera o eminente mestre paulista, "não é
da eficácia do documento em língua estrangeira que se cogita no momento da admissão. Nesse ato somente se delibera
quanto à permissibilidade de seu ingresso aos autos como
material de instrução. Faz parte da tradição jurídica brasileira que os documentos em língua estrangeira, quer sejam
autênticos ou não, quer provenham de outros países ou tenham sido constituídos no Brasil, somente sejam admitidos
no processo quando acompanhados da respectiva tradução"
(in obra, voI. e ed. cits., pág. 399, n. 204).
Saliente-se que essa tradição jurídica foi reafirmada pelo Decreto n .9 13.609, de 21 de outubro de 1943, que regulaO
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mentou o ofício de tradutor público e intérprete (Lex, Legislação Federal, ano de 1943, pág. 428) e que estabelece, no
seu artigo 18, in verbis: "Nenhum livro, documento ou papel
de qualquer natureza que fôr exarado em idioma estrangeiro,
produzirá efeito em repartições da União, dos Estados ou
dos Municípios, em qualquer instância, juízo ou Tribunal ou
entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes
públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita
na conformidade deste regulamento". O Decreto-Lei n.? 1.000,
de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre a execução dos
serviços concernentes aos registros públicos, estabelecidos
pelo Código Civil e legislação posterior, embora, ainda, não
em vigor dadas as sucessivas prorrogações de início de vigência, também, insiste na tradição. E a tradição jurídica em
pauta não é quebrada pelos "Anteprojeto de Código Civil",
elaborado pela Comissão presidida pelo professor Miguel
Reale, no seu artigo 221, e "Anteprojeto de Código de Processo Civil" elaborado, em 1964, pelo professor, e, hoje, ministro da Justiça Alfredo Buzaid, no seu artigo 175.
Portanto, "quaisquer escritos, que se trate de traslados,
certidões, públicas-formas, ou qualquer que seja o nome que
se dê a cópias autenticadas dos livros oficiais públicos, quer
dos instrumentos particulares, ou documentos, ou cartas, bilhetes, recortes de jornais ou outros escritos, têm de ser traduzidos em português, para que sejam utilizados em juízo
ou fora de juízo" (Pontes de Miranda, in "Tratado de Direito
Privado" Parte Geral, Tomo lII, 3. 9 ed. 1970, Borsoi, pág. 383,
parágrafo 341, n.? 1). O original e a tradução apresentar-seão juntos.
A FÉ DOS DOCUMENTOS
É certo que os requerentes, ao fim de mais de quatro
anos, juntaram xerox da certidão de casamento, com o que
estaria satisfeita a exigência legal, de vez que a sua tradução já se encontra nos autos.
Mas, tal não ocorre, tendo razão a douta Curadoria dos
Registros Públicos quando, mais uma vez, se insurgiu contra
o pedido vestibular.
Com efeito, trata-se de certidão de casamento em breve
relatório, na qual não consta, sequer, a qualificação dos cônjuges. É certidão desprovida de qualquer autenticação e que
não poderá ser aceita por desprovida de qualquer dado que
possa identificar os mesmos cônjuges.
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Ademais, não está inclusive, autenticada pela autoridade consular brasileira, como reconhecidamente vem sendo
exigido em casos que tais.
A propósito, convém trazer à colação o ensino de Carvalho Santos que, questionando se a "tradução sozinha produzirá os efeitos legais de prova bastante", responde, in verbis: "Não, sem dúvida. Os documentos redigidos em língua
estrangeira são inadmissíveis em Juízo sem a competente
tradução em língua portuguesa devendo ainda a tradução
ser acompanhada do original. Ainda mais: além dessas formalidades, os documentos passados em países estrangeiros,
pa.ra fazerem fé em juízo, necessário é que apresentem também legalizados pelos cônsules brasileiros e reconh~idas as
firmas destes pela Secretaria do Ministério do Exterior (Acórdão do Tribunal de S. Paulo, 11 de setembro de 1931, confirmando a sentença do dr. Edgard de Toledo Malta, juiz de
Direito de Taubaté, em Rev. dos Tribunais, voI. 82, págs. 9-12;
Gusmão, Processo Civil, voI. 2, pág. 122)" (in "Código Civil
Brasileiro Interpretado", voI. IIl, 9." ed., 1963, Freitas Bastos,
pág. 196, n. 9 5). Aliás, Moacyr Amaral Santos relaciona cinco diversos julgados, nos quais, reiteradamente, exige-se a
legalização consular brasileira; dentre eles podemos destacar
o do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de lavra
do eminente desembargador Osmundo Nóbrega, no sentido
de que "o documento passado no estrangeiro depende, para
produzir fé em juízo, da respectiva legalização pelo cônsul
brasileiro, cuja firma deve ser reconhecida no Ministério
das Relações Exteriores, ou pelo inspetor da Alfândega
ou Delegado Fiscal, onde não houver alfândega" (cf. Moacyr
Amaral Santos, in obra, voI. e ed. cits., págs. 400/401, nota
n. 9 77).
E do mesmo sentir é Washington de Barros Monteiro
que, após dizer da necessidade da tradução, assevera o seguinte: "por fim, documentos passados em países estrangeiros,
para fazerem fé em juízo, precisam ser legalizados pelos cônsules brasileiros do lugar, reconhecendo-se as firmas destes
no Ministério das Relações Exteriores, ou nas repartições fiscais da União" (in "Curso de Direito Civil", 1.9 voI. - Parte
Geral, 8.9 ed., 1971, Saraiva, pág. 273) . Identicamente, Caio
Mário da Silva Pereira quando afirma que "para os atos
passados no estrangeiro, vale o que obedecer à lei do lugar,
em observância à regra locus regit actum, competindo sua
autenticação à autoridade consular, cuja firma, a seu turno,
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é reconhecida no Ministério das Relações Exteriores, nas Mesas da Alfândega, ou nas Delegacias Fiscais das Capitais dos
Estados. Mas os documentos passados em língua estrangeira
não poderão ser invocados no Brasil nem terão valor como
prova, se não forem vertidos para a língua portuguesa por
tradutor oficial, onde houver, ou por tradutor juramentado
em Juízo" (in "Instituições de Direito Civil", vaI. I, 2.'1 ed.,
1966, Forense, pág. 356).

CONCLUSAO
Portanto, mais não será preciso dizer para ter-se como
exato que os requerentes "deveriam ter instruído a inicial
com a certidão do seu casamento em original, legalizada no
país em que foi celebrado o enlace. Além disto o originaJ.
deverá ser autenticado pela autoridade consular brasileira
com sede no mesmo pais, reconhecida a firma desse diplomata no Ministério dos Negócios do Exterior do Brasil e
também a do funcionário da Chefia da Divisão Consular
(RT, vaIs. 170/583, 172/673, art 140 do CC, comentado por
Carvalho Santos)" (acórdão unânime da Primeira Câmara
Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13 de agosto
de 1968, na apelação cível n.9 171. 906, da Capital, relator
desembargador Cardoso Filho, in "Revista dos Tribunais",
vaI. 402, pág. 168".
(Do "Estado de S. Paulo).
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o PIS E O SEU FUNCIONAMENTO
o

que é o PIS -

Programa de Integração Social?

O PIS - Programa de Integração Social, criado pelo
Governo Federal, tem por finalidade proporcionar a participação dos empregados no Produto Nacional.

o

que é Produto Nacional?

O Produto Nacional é a soma de todos os bens e serviços
produzidos no País a preço de mercado. Deste modo, o valor
das casas, prédios, pontes e estradas construídas, a produção
das fábricas, os serviços dos Bancos, das lojas, das escolas,
dos hospitais, dos restaurantes etc., são parte do Produto
Nacional.

o

que é participação dos empregados no Produto Na-

cional?
É a concretização dos dispositivos constitucionais de dar
aos empregados uma forma de se beneficiarem do resultado
dos seus esforços e dedicação à produção das empresas em
que trabalham.
Na realidade, a Constituição prevê a participação direta
do empregado nos lucros das empresas em que trabalham.
Esta forma de participação, entretanto, nunca foi concretizada, e se o tivesse sido não proporcionaria uma distribuição
equitativa, socialmente justa, pois os empregados de uma
empresa altamente lucrativa teriam uma participação maior
do que os empregados de uma empresa pouco lucrativa, embora em ambos os casos dedicassem iguais esforços para a
-produção do País.
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De que forma foi resolvido este problema?

Todas as empresas do País, contribuem, proporcionalmente ao nível de suas atividades, para o Fundo de Participação do Programa de Integração Social, Fundo este administrado pela Caixa Econômica Federal.
Os empregados de todas as empresas possuem uma parcela deste Fundo, calculada proporcionalmente ao salário
recebido e ao tempo de serviço de cada empregado. Deste
modo, todos os trabalhadores participam em condições iguais,
quaisquer que sejam as empresas em que trabalhem.

o que resulta para os empregados da sua participação
no fundo do PIS?
A formação de um patrimônio individual:
Anualmente, as contribuições arrecadadas pelo Fundo são
creditadas aos empregados participantes aumentando desta
forma a sua poupança, constituindo assim o seu patrimônio
individual, que poderá ser retirado por ocasião da posentadoria, ou se ocorrer invalidez permanente. O patrimônio individual do participante poderá ser também utilizado por
ocasião do seu casamento, ou para aquisição ou construção
de casa própria. Ocorrendo a morte do participante, o patrimônio deste será destinado aos seus dependentes ou, na
sua falta, aos sucessores legais.
2.°) A integração do empregado na vida e desenvolvimento das empresas:
O programa de Integração Social, onde todos os empregados participam de um Fundo Nacional que cresce proporcionalmente ao nível de produção do Pais, promove a integração dos empregados e dos empresários, num objetivo comum qual seja o de aumentar a produção e a produtividade
das empresas. Pelo lado dos empregados, o aumento da produção acarreta um aumento nas contribuições das empresas
ao Fundo do qual participam. Pelo lado dos empresários, o
aumento da produção acarreta o aumento nos seus lucros
e possibilidade de expansão de suas atividades.
1. 9 )

3.°) Proporciona maiores oportunidades de emprego:
Os recursos do Fundo de Participação do PIS, administrado pela Caixa Econômica Federal, são aplicado~ no financiamento de implantação de novas fábricas, na aquisição
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de novos equipamentos, no fornecimento de capital de giro
etc.
.
Estas aplicações vão gerar maior nível de atividades das
empresas, promovendo maior oferta de emprego e concorrendo desse modo para o bem-estar social e desenvolvimento
nacional.
4. 9 ) Distribuição anual de Rendimento:
O patrimônio de cada empregado no Fundo do PIS, que
é constituído das quotas de participação, renderá anualmente juros de 3 % ao ano e correção monetária, mais uma parcela
dos resultados líquidos das aplicações dos recursos. Estes
rendimentos poderão ser sacados ou re-invertidos pelos participantes, a partir de 1973, referentes à quotas que permaneceram aplicadas no Fundo pelo menos um exercício financeiro.
5. 9 ) Previsão do aumento da participação até 1974:
O aumento da participação individual, considerando a
quota média do participante que tenha recebido Cr$ 110,00
pode ser medida, por estimativa do crescimento do Fundo,
nos seguintes valores que serão creditados:
1972 ............................... Cr$
1973 ....................................
1974 ....................................
Cr$

110,00
200,00
390,00
700,00

6. 9 ) Informações:
Resta informar ao participante que a CEF atendeu até
o dia 31-1-73 as solicitações de saques nos endereços bancários, naqueles casos acima aludidos, isto é, casamento, compra ou construção de casa própria, invalidez permanente,
aposentadoria e como herança, no caso de morte do participante.
Qualquer informação complementar o participante colherá nas Agências da Caixa Econômica Federal ou no endereço bancário do participante.
V) Endereço ba.'1cário:
Endereço bancário do participante é a Agência da Caixa
Econômica Federal ou dos Bancos autorizados onde o participante foi cadastrado por sua empresa, empregador ou sindicato. O endereço bancário está declarado no comprovante da inscrição (DIPIS) e na Carteira de trabalho.
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o CHEQUE E SUAS AVENTURAS
Teófilo Cavalcanti Filho
Nos últimos anos, o governo tem adotado mectidas de
caráter administrativo, algumas aliás rigorosas, visando restabelecer o prestígio do cheque. Essas medidas, embora de
maneira lenta, vão aos poucos criando para o instrumento,
que em dado momento ficara fatalmente desprestigiado, um
ambiente de confiança, de certeza e segurança. Dentro do
contexto atual da política econômico-financeira, ao cheque
está, naturalmente, reservado um papel de maior importância, papel esse que jamais poderia ele desempenhar sem que a
sua circulação contasse com um lastro suficiente de confiança.
As providências administrativas, sem dúvida eficientes,
não são todavia bastantes, impondo-se paralelamente medidas mais graves, como as de natureza penal. Daí o interesse
que existe em saber como, entre nós, sob o ângulo criminal,
a matéria do cheque é encarada. A esse respeito, uma observação desde logo se impõe: temos, de um lado um dispositivo
específico, do Código Penal referente à emissão de cheque
sem fundos e de outro uma sólida jurisprudência, emanada
do Supremo Tribunal Federal e irradiando pelos Tribunais
e juízos de todo o país, relativamente ao assunto. O Código,
no capítulo correspondente ao estelionato e outras fraudes,
que cotempla modalidades de crimes contra o patrimônio,
define como delito emitir cheque sem suficiente provisão em
poder do sacado. Durante certo período, posterior à vigência
dO' atual Código Penal, construiu-se a doutrina de que o dispositivo contemplava uma modalidade de um crime formal.
Para que o crime se configurasse, selia bastante o emitir o
cheque, com as características essenciais a um título dessa
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natureza. Alguns dos nossos penalistas mais atualizados se
filiaram, sem restrições, a esse entendimento.
Uma primeira limitação a essa doutrina se operou quan~
do, por via teórica, primeiro, e depois por via jurisprudencial,
se passou a considerar que a lei, ao falar em emitir, queria
referir-se a pôr em circulação. Então, para configurar-se o
delito, não seria bastante o simples emitir, mas se tornava
necessário lançar o título na vida econômica e financeira.
Uma radical mudança se operou, juridicalmente, na maneira
de conceituar o delito quando juristas e magistrados, com
sólidos fundamentos, passaram a sustentar que o crime de
emissão de cheque sem fundos não era de caráter formal.
Basearam-se, para assim concluir, na própria sistemática do
Código Penal Brasileiro, que inclui a figura delituosa entre
as modalidades de fraudes . Trata-se, portanto, de crime contra o patrimônio, que pressupõe um prejuÍzo, ou uma situação
de perigo para o patrimônio alheio. Ademais, a nota de
fraude exige um engodo, contra aquele a quem o título é
dado em pagamento. Essa mudança de conceituação permitiu a análise cuidadosa de cada situação particular, envolvendo a emissão do título para verificar a existência da fraude. Foi por essa forma que as transações passaram, minuciosamente, a ser submetidas ao crivo da justiça, ora para a.
verificação dos elementos subjetivos, ora para apurar a posição da suposta vítima, ora ainda para saber se o cheque
a rigor se apresentava como título dessa natureza, ou como
uma simples promessa de dúvida.
Mas um passo mais arrojado ainda, talvez mesmo revolucionário, seria dado em matéria de cheque pelo Supremo
Tribunal Federal, quando a Alta Corte lançou a idéia de que
o resgaste do cheque poderia libertar o emitente de eventual
processo criminal. Essa orientação, inegavelmente, era surpreendente e chegou, num primeiro momento, a causar certa
perplexidade. O Código nada previu para as fraudes, e somente contempla essa possibilidade em casos muitos especiais. Naturalmente, o próprio Supremo compreendeu que
não poderia alargar muito a faculdade, pois isso viria a prejudicar o próprio título, com indiscutíveis reflexos na vida
econômica. Fixou um prazo, dentro do qual aquele, que emite
cheque sem fundos, pode resgatá-lo e livrar-se do processo
até
recebimento da denúncia. Transposto esse momento,
a ação penal é perfeitamente válida. Essa orientação já se
incorporou ao rol das Súmulas. E ao que se pode depreender

°
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de decisão muito recente, tomada pela Alta Corte no recurso
de habeas-corpus n.'? 49.104, de São Paulo, não há prenúncios de que seja alterada. Nesta última oportunidade, houve
mesmo proposta expressa, feita pelo mino Antônio Neder, no
sentido de que a Súmula 246 fosse expressamente revogada,
para que em seu lugar ser redigida outra, nos seguintes termos: "O emitir cheque sem fundos constitui crime formal,
que se consuma no momento de assinar e entregar cheque
ao tomador, sendo irrelevante o pagamento, feito posteriormente, da quantia nele declarada". A proposta, entretanto
foi repelida pela maioria, que aliás, no caso concretamente
julgado, reafirmou a jurisprudência consagrada na Súmula,
isto é, a de que o pagamento do título, antes da instauração
do processo, exclui a criminalidade do ato de emitir sem provisão de fundos.
(Da Tribuna da Justiça).
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FALTA DE REGISTRO DE CAMBIAL
Ruy Altenfelder

o Governo federal, visando, fulminar a usura que campeava, sem limitações, na esfera dos negócios, editou o DL
427/69 declarando nulas de pleno direito as cambiais não
levadas a registro.
Indagação freqüentemente submetida aos tribunais é a
de saber se as cambiais não registradas apenas perdem a
força executiva ou se as obrigações nelas contidas deixam de
existir.
Recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo no
julgamento do Agravo de Petição 207.320 decidiu que cambial não registrada e devidamente habilitada em processo
falimentar representa crédito legitimo e como tal o valor
correspondente incluído no quadro de credores.
Do voto vencedor do juiz Geraldo Pinheiro destacamos:
"O título não foi, com efeito, levado a registro, como determina a lei, e, estaria portanto impedido de circular nos cartórios de protesto, proibida ainda a execução.
O devedor entretanto não teve a coragem de negar a
existência do mútuo com o que desobrigou o credor de provar a existência do contrato.
Com efeito, se até o papel comum poderia valer como
princípio de prova, porque a não aceitação do título de crédito, apenas com defeito formal fiscal?
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Procurou o legislador, com o DL 427, de 1966, por cobro
à usura que campeava sem limitações na esfera dos negócios.
Mas, sem alteração da legislação específica sobre os títulos de crédito não poderia ser de modo tão drástico inutilizado o instituto cambial, tanto mais que o registro ordenado tem características nitidamente fiscais.
Destarte, uma vez que o devedor não impugnou a existência do negócio, preferindo acobertar-se na exigência do
registro, com o que teria se locupletado com a omissão do
credor, que, como ficou afirmado, não estava obrigado a
provar a entrega do numerário, a sentença bem decidiu a
espécie, reconhecendo habilitado o crédito, nos termos do
parecer da Procuradoria Geral da Justiça".
(Do Tribuna da Justiça).
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INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
VENDA DE IMóVEIS

N~

Edson de Carvalho
É sabido que o imposto de renda incide sobre a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, sendo
elementar a sua não ingerência sobre o capital, inclusive
no tocante às suas transferências. Entende-se por "renda"
o produto da aplicação do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Portanto, a renda se identifica com uma resultante, um
acréscimo, um "plus" sobre a atuação dos fatores anteriores,
sendo risível qualquer pretensão de incidir o imposto sobre
a transferência do capital ou a corporificação deste em bens
materiais ou imateriais. Não compete à União taxar o imposto sobre o capital, estando regulada a transferência de
bens pela legislação estadual.
Dessa forma, a existência de bens ou a sua transferência não estaria alcançada pelos fatos definidos como caracterizadores da "renda". Poderia ocorrer, é óbvio, que a atividade do contribuinte ocasionasse um resultado pela ocorrência de atos de comércio e daí a necessária existência das
condicionantes - habitualidade e intuito de lucro. Mas as
transações ocasionais eventuais de bens que não constituam o realizável dos sujeitos passivos fogem à ingerência
de atos comerciais.

INCLUSAO DE LUCROS IMOBILIÁRIOS
Os fatos não podem ser entendidos isoladamente, sendo necessária uma visão histórica e social do passado ao
lado de uma intuição "quo vadis"), a fim de ser possível o
entendimento das mutações vivenciais. O legislador sempre
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pendeu entre a escolha, sob critérios político-filosófico-sociais, de uma base tributável, sobre o produto do capital ou
do trabalho.
Em outras épocas, as imposições sociais teriam determinado um tratamento mais severo sobre os lucros, fator que
poderia prejudicar o desenvolvimento de países em fase de
evolução, e, portanto, o aparecimento de normas sobre os
lucros decorrentes de operações imobiliárias de pessoas fisicas e jurídicas, considerando a não incidência do IR, por
fatores conceituais, sobre o próprio capital.
Os preceitos básicos do imposto de renda incluíram o
lucro imobiliário obtido por pe~soas físicas ou jurídicas como
sujeito ao imposto de renda, respectivamente na fonte e
pelo sistema de declaração, conforme pode ser observado pelos Dec.-Leis 9.330-46 e 5.844-43. Em relação às pessoas
físicas o imposto incide exclusivamente na fonte sobre a
diferença entre o preço de venda e o custo acrescido de impostos, benfeitorias e percentuais corretivos da moeda em
função do tempo da vida aquisitivo.
Considerando o fenômeno econômico-financeiro da inflação os fatores corretivos estipulados em lei não acompanharam a perda de poder aquisitivo da moeda e em pouco tempo
o imposto de renda estava incidindo sobre a própria transferência do bem e não mais sobre o chamado lucro. A inclu ~
são desta parcela (considerada capital) pelo imposto de renda sempre atentou contra os princípios elementares de Direito Tributário, de incidência do imposto de renda e notadamente de constitucionalidade, considerando a competência estadual para fixar impostos sobre a transferência
da propriedade. Em verdade estávamos perante a ingerência
do imposto sobre a transação proprietária. Os critérios da
desvalorizacão da moeda abaixo da realidade tinham o condão de incluir sob a égide da renda o próprio capital.
O desajuste chegou a atingir tal amplitude que normas
rígidas d.eterminaram a isenção do imposto de renda sobre
eventual lucro e reafirmaram implicitamente a não incidência
sobre a propriedarte. Dessa formâ, reconhecendo as distorsões
inflacionárias o Dec.-Lei 94-96 revogou a tributação do lucro
imobiliário sobre pessoas físicas. É importante frisar ser possível argumentar que eventuais lucros imobiliários poderão
ocorrer somente em casos de valorização da propriedade e
jamais em relação aos desajustes' da moeda em função do
tempo. Além do mais, cumpre esclarecer que o lucro deve
BOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVE:\'Tu ..u,ros
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ser entendido em função da problemática comercial pois em
transações esporádicas e de natureza civil não se coaduna
tal expressão. De qualquer forma o imposto estaria incidindo sobre o capital ou sobre o bem em sua mutação, já que
na alienação a propriedade é transferida em contraprestação do preço, que no fundo representa o capital e, portanto,
seria sempre discutível a incidência sobre a propriedade.
É preciso frisar que o Sistema Tributário Nacional fixou, de acordo com a estrutura Constitucional, as áreas de
competência tributária e, portanto, qualquer ingerência da
União sobre a transação da propriedade com implicações de
renda ou outro tributo seria sempre discutível e contrária
às normas fundamentais. Assim, a legitimidade de princípios anteriores, determinadores da inclusão de diferenças
de preço na venda de bens com respeito à renda tributável,
seria duvidosa e não se enquadrariam na sistemática.

Assim, louvável o preceito referido que assinalou a não
incidência do imposto sobre o chamado "lucro imobiliário",
que em verdade não era um lucro ou uma resultante, mas,
sim, um valor representativo do próprio bem, da coisa transferida. Jamais se pensou na incidência de tal imposto sobre
a permuta de propriedade, mesmo sabendo-se da existência
inflacionária que determinaria fatalmente uma mudança
entre o valor aquisitivo e venal.
As pessoas físicas passaram a transacionar livremente
os seus bens imóveis sem implicações com o imposto de
renda, observando-se somente que, tratando-se de atos de
comércio feitos com habitualidade definida em lei e com
objetivo de lucro, haveria incidência do imposto de renda
sobre o resultado do exercício social, considerando-se então
uma empresa individual. É claro que a realização de operações normais de compra e venda de imóveis implicará em
atos mercantis sujeitos a eventual incidência da tributação
apurada na demonstração de lucros e perdas.
A eventual transação jamais poderia cogitar de implicações do imposto em exame, sob pena de estarmos falando
em tributação sobre o capital. Assinalar a ingerência sobre
a diferença de preços em tempos inflacionários seria um contrasenso e um irrealismo que não poderíamos deixar de
enxergar. Igualmente, o tributo não poderia incidir sobre a
desvalorização da moeda.
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INCLUSA O AO LUCRO REAL

A legislação básica do imposto de renda, ponderando
a essência do fenômeno renda e percebendo a caracterização fática da substituição das coisas por valores monetários,
inconfundível com os proventos, determinou originariamen·
te a "inclusão ao lucro real" de fenômenos desta espécie.
É natural que a estrutura do imposto considere as receitas
operacionais e os resultados de transações eventuais como
elementos básicos à apuração do saldo credor da conta de
lucros e perdas, e a renda consubstancia-se na diferença entre
os débitos e créditos da conta de resultado.
Dessa forma, é necessária a especificação legaJ de determinados fenômenos inconfundíveis com as receitas ou resultados, assinalados como passíveis de inclusão ao lucro real.
Feita a apuração do crédito, a legislação cuida de circunstâncias, fenômenos ou fatos econômicos, sociais, contábeis
etc., que devem fazer parte do lucro fiscal.
CONCEITUAÇAO PERMISSíVEL

A lei poderá entender que determinados fatos administrativos deva.m ser incluídos ao lucro tributável, sendo permissível, apesar de injusta, a conceituação de verdadeiras
despesas e gastos como enquadráveis no círculo impositivo,
desde que atentidos os princípios estruturais da renda já
observados e inconfundíveis com o capital. É o que ocorre
com determinados encargos econômicos com o pro-Iabore
além dos limites normativos, considerando o excesso
como distribuição de lucro e não remuneração de trabalho.
Da mesma forma determinados fatos c'mtábeis poderão
sofrer a conceituação de renda, como a valnrização do ativo,
que é contrabalançado por igual importância, tendo em vista o equilíbrio contábil,. no passivo ou então a absorção de
eventuais prejuízos. É o que ocorre igualmente com a utilização de fundos constantes do passivo, sob denominações
as m?is variadas, com que em verdade representam provisões
~ue tecnicamente deveriam figurar no ativo como fatores
redutores das contas principais.
É natural que a utilização de provisões, que figuram no
passivo meramente pelo valor escrituraI e entretanto não
se consubstanciam em reservas próprias, mas muitas vezes
em exigibilidades, para aumentos de capitais, representam
uma distribuição de lucro e, portanto, taxado pelo sistema
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de declaração. Correspondem estas hipóteses a lançamentos
contábeis que poderão ter implicações com a tributação da
renda.
OUTRA INCLUSÃO
Outro fator considerado como incluível no lucro tributável é a "venda de bens de ativo não representativa de restituição do capital" ou em outras palavras a transferência
de bens por valor superior ao custo, acrescido da correção
monetária fixada em lei. Pode-se perceber que a legislação
entendia e conceituava como lucro o valor da maior venda
esporádica de bens do ativo por valor superior ao preço de
aquisição corrigido.
Mas, na verdade, os índices não se ajustaram à realidade e é óbvia a existência de inúmeros índices para diversas
situações como se a moeda se depreciasse de maneira diferente para cada caso. A inflação é uma e, portanto, o índice corretivo deveria ser único mostrando a perda de poder
aquisitivo da moeda. É elementar que a substituição do bem
constante do ativo por moeda não pode ser entendida como
uma aquisição de disponibilidade de renda, concebida esta
como o produto do capital.
Conceitualmente, seria forçar o entendimento para perceber uma transferência de propriedade sujeita ao imposto
próprio de competência estadual, como sendo renda resultante da aplicação do capital. Não há aplicação do capital
e inexiste um resultado. Há uma compra e venda, transferência de domínio, onde a entrega da coisa corresponde ao
recebimento do preço em dinheiro.
VENDA DE IMÓVEL E LUCRO
É preciso entender que somente a venda de imóveis com
objetivos de lucro e habitualidade poderá ser considerada
para efeito de apuração do rédito. Não se pode falar em
lucro sobre vendas esporádicas feitas por pessoas físicas ou
jurídicas. Entretanto, em nossos dias estamos percebendo a
não viabilidade da estrutura passada e raciocinando melhor
com referência ao sentido a expressão "renda".
Assim, o recente Decreto-lei n.? 1.260, de 26-2-73, exclui
a chamada mais válida em relação à diferença entre o preço
e o custo corrigido da eventual transferência de imóveis do
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ativo imobilizado. Referida norma considerou algumas situações que merecem ser esclarecidas.
O preço recebido pela transferência de imóveis constantes
do ativo fixo, a título de alienação a vista ou a prazo e pela
desapropriação, não será computado para efeito de apuração do lucro fiscal. Esta regra veio esclarecer o princípio
básico de imposto de renda, revogando anteriores normas
que consideravam um fato estranho a renda como um provento e, portanto, enquadrável na sistemática impositiva.
Notem bem: o preceito legal não tem o condão de isentar o lucro imobiliário do imposto de renda; mas apenas interpreta o sentido exato do Código Tribuntário Nacional, excluindo anteriores normas atualmente desajustadas perante
o sistema. Apenas informa a não incidência do imposto de
renda sobre um fenômeno que em verdade não é renda,
mas a contrapartida do próprio capital e não seria lógica a
pretensão de tributar a desvalorização da moeda.
NORMAS DE APLICAÇAO
AB normas atinentes à "aplicação" do preço recebido merecem algumas observações, a fim de que o valor auferido
não seja distribuído, considerando o interesse governamental de nossos dias em incentivar o capital próprio das empresas. Assim, o valor recebido, total ou em prestações deverá ficar constante de uma conta de reserva específica para incorporação ao capital social dentro de seis meses após
o recebimento, no caso de venda a vista; ou dentro de igual
prazo contado do balanço seguinte ao último recebimento
do preço a prazo.
A empresa poderá absorver eventuais prejuízos passados
ou futuros, enquanto não efetivar a incorporação, com o
resultado da venda de imóveis. Trata-se de uma norma que
procura, percebendo a realidade de nossos dias, incentivar
o capital próprio visando a uma melhoria do capital de giro
de sociedades com condição econômica favorável e péssima
situação financeira.
Enquanto não integrado ao capital o valor poderá ficar
em suspenso, em conta de reserva específica, inexistindo implicações com o imposto de renda sobre excessos do não
exigível em relação à distribuição, pois estes valores não
serão computados para efeito de verificação da incidência
do imposto distribuído de cinco por cento em relação a emBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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presas cujo capital social mais reservas ultrapassem Cr$
437.239,00 no ano base de 1972. O legislador entendeu que
o prazo de cinco anos é considerado satisfatório para conceituar a venda esporádica e desse modo exclui deste tratamento fiscal as transferências de imóveis adquiridos há menos
de cinco anos ou alienados com prazo superior a esse limite
temporal.
TRANSFER~NCIA

DE AÇÕES
Outra coisa importante é a não incidência do imposto
de renda sobre a transferência de ações ou cotas resultantes
do aumento de capital não tribut~vel em relação aos sócios
(pessoas físicas ou jurídicas, não importa). A incorporação
em outra oportunidade já havia recebido tratamento especial similar, não sendo possível falar em imposição pelo sistema de "cascata" que atingia todos os sócios, nem na tributação exclusiva e única na fonte anteriormente revogada.
Assim, o valor meramente nominal de cotas ou ações
distribuídas em função das anteriores terá apenas o condão
de representar a realidade passada em outros números. Em
essência, não haverá mais valia transferida capaz de ensejar o problema impositivo. Somente pela conceituação de
"inclusão" de fatos estranhos ao rédito poderíamos pensar
na tributação destes acontecimentos e assim mesmo com
substrato e valores passados.
A pessoa jurídica beneficiada por esta situação deverá
obedecer o prazo de cinco anos, futuro (para não efetuar
ulterior redução ou extinção do capital social), ou passado
(após a última redução de capital social), com referência à
incorporação, sob pena de ser considerado distribuído o lucro
e, portanto, passível de incidência na pessoa física e jurídica, no sistema de declaração ou fonte. As infrações ao preceito em exame. determinarão a incidência do imposto de
renda segundo a declaração do exercício financeiro correspondente ao ano base da alienação, acrescida de encargos
corretivos, multas e cominações inclusive de ofício.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A lei esclarece que o ministro da Fazenda deverá fixar
normas sobre condições de pagamento em casos de venda
de imóveis a prazo. Observe-se que a limitação legal é clara,
não sendo admissível eventuais condições de venda, mas somente as concernentes ao modo de pagamento.
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A alienação de imóveis a prazo poderá ser feita contra
o recebimento do principal, correção monetária e juros e sempre sob a forma "em dinheiro", pois do contrário estaríamos
perante a permuta ou troca e não compra e venda. O contrato é consensual e portanto sua eficácia somente pode ser
obrigacional.
Efetivamente, não poderíamos pensar na incidência do
imposto sobre o valor pago a título de correção monetária,
pois esta representa uma atualização do débito e reiteradamente a administração tem assinalado não se constituir num
encargo financeiro, mas, sim, no próprio valor que sofre uma
nova tradução no tempo. Daí a improcedência da inclusão
ao lucro tributável de eventuais correções de moeda. Não
há sentido em confundir a atualização do débito com o lucro.
O texto em exame procura, dentro de padrões lógicos,
excluir do campo de incidência um fenômeno administrativo
que somente por determinação legal passou para o setor impositivo. A regra atual ajusta-se à realidade e não considera renda o que efetivamente não o é.
Revoga a anterior que conceituava lucro um fato estranho. Assim, é elementar que a parcela concernente aos juros
estarão enquadráveis na tributação do imposto de renda, pois
a venda a prazo consubstancia, ao lado da transferência da
propriedade da coisa contra o pagamento do preço, uma ope~
ração financeira e esta é tributada. Os juros normais correspondentes à Tabela Price considerando o pacto de venda,
poderão estar sujeitos à tributação. Esta seria uma condição
de pagamento.
Entretanto, essas formas de liquidação de débitos não
podem, em nosso Estado liberal sofrer restrições normativas
sob pena de prejudicarmos os objetivos fundantes da lei principal. É natural que pagamentos em prazos maiores ocasionarão um valor maior a incorporar, que estaria de acordo
com a política governamental; da mesma forma que prazos
exíguos implicarão em preços menores e, em conseqüência,
vantagens diminutas às empresas.
PRAZO RAZOÃVEL
Acreditamos que o prazo dado pela lei, de cinco anos
para transações, é razoável dentro dos negócios imobiliários
atuais e, portanto, as condições de pagamento são poucas.
Dessa forma, o preceito em estudo é auto-exequível e vem
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atender aos anseios do setor empresarial carente de capital
de giro.
Condições de pagamento além do entendimento corriqueiro em mercado imobiliário de juros legais à Tabela Price,
quando as partes assim convencionarem, fixados os limites
máximos de cinco anos, são intuitivas e não podem afetar as
transações em exame. Outra coisa seria se o legislador tivesse deixado a critério da autoridade executiva as condições
de venda quando então inúmeras particularidades poderiam
ser aventadas, notadamente com relação a vendas condicionais, participantes da relação jurídica, e outras.
Em síntese, estamos saindo de uma era em que o legislador procurava descobrir fatos novos (diferentes da renda)
para conceituá-los como tal, usando do instituto das inclusões, para uma época de reconhecimento dos verdadeiros fenômenos tributáveis. Além do mais, em nosso estágio de
desenvolvimento, torna-se imperiosa uma tributação mais
branda em relação aos capitais, considerando a forma de
sua atração para investimentos, ponderável multiplicador
econômico e de desenvolvimento dessas aplicações.
Portanto, não há sentido em utilizar filigranas jurídicas para alcançar novas situações impositivas. A estrutura
não é estanque e sabemos que uma conscientização de todos
em função do fenômeno impositivo poderá aumentar a arrecadação fator redutor da carga tributária de outros setores,
notadamente o trabalho que a duras penas suporta, na primeira fase de desenvolvimento de qualquer nação, o fardo
pesado de impulsionar o crescimento do pais.
(De "O Estado de S. Paulo").
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o SALÁRIO

NO ESTATUTO DO
TRABALHADOR RURAL

o salário, do trabalhador rural, é regulamentado pelo
Estatuto do Trabalhador Rural, em vigor no Brasil desde 1963
e que procura assegurar aos trabalhadores do campo quase
os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos. O
trabalhador rural pode ser remunerado em dinheiro ou in
natura, ou parte in natura e parte em dinheiro (art. 2. 9 ). O
adicional de horas extras é de 25%, permitida compensação
de horas (art. 26 § 2. 9 ). Também o trabalho noturno é remunerado com adicional de 25 % sobre a remuneração normal (art. 27). Qualquer que seja a forma, tipo ou natureza
do contrato, nenhum trabalho rural assalariado poderá ser
remunerado em base inferior ao salário mínimo regional (art.
28). No total da remuneração a que tiver direito o trabalhador rural, poderão ser descontadas as parcelas correspondentes a: a) aluguel de casa de residência do empregado,
se ela se achar dentro do estabelecimento rural, até o limite
de 20% (vinte por cento) do salário mínimo; b) alimentação fornecida pelo empregador, a qual deverá ser sadia e
suficiente, não podendo ser cobrada a preços superiores aos
vigentes na zona e não podendo o seu valor mensal ser superior a 25% do salário mínimo regional; c) os adiantamentos em dinheiro.
No entanto, essas deduções deverão ser expressamente
autorizadas no contrato de trabalho, sem o que serão nulas
de pleno direito, como serão outras quaisquer não previstas
em lei (art. 29, § 1. 9 ).
Sempre que mais de um trabalhador residir só ou com
sua família, na mesma morada fornecida pelo empregador,
o desconto estabelecido pela lei será dividido proporcionalmente aos respectivos salários (art. 30). Não poderão ser deduzidos os valores correspondentes à habitação, quando o

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVEN'T'UARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

51

prédio residencial não oferecer os requisitos mínimos de salubridade e higiene (art. 32).
Todo contrato de trabalho rural estipulará um pagamento em dinheiro, nunca inferior a 3070 do salário mínimo regional. Esse pagamento poderá ser convencionado por mês,
quinzena ou semana, devendo ser efetuado até o décimo, o
quinto ou o terceiro dia útil subseqüente ao vencimento, respectivamente (art. 33 e §).
O trabalhador rural maior de dezesseis anos tem direito
ao salário mínimo igual ao do trabalhador adulto. O trabalhador rural menor de dezesseis anos terá o salário mínimo fixado em valor correspondente à metade do salário mínimo atribuído ao trabalhador adulto (art. 34 e §).
Todos os serviços prestados pelo trabalhador rural, fora
das atividades específicas para as quais houver sido contratado, serão remunerados à base do salário mínimo vigente
na região (art. 36).
Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no
salário do trabalhador rural, salvo quando resultar de adiantamento, decisão judiciária ou dispositivo de lei (art. 38).
Em caso de dano causado pelo empregado, será lícito ao empregador efetuar o desconto da importância correspondente
ao -valor do prejuízo, mediante acordo com o empregado,
desde que tenha havido dolo por parte deste (art. 39).
Nas regiões em que se adote a plantação subsidiária ou
intercalar (cultura secundária), a cargo do trabalhador rural, quando autorizada ou permitida, será objeto de contrato
em separado. Embora podendo integrar o resultado anual
a que tiver direito o trabalhador rural, a plantação subsidiária ou intercalar não poderá compor parte correspondente ao
salário mínimo, na remuneração geral do trabalhador, durante o ano agrícola (art. 41 e §).
O trabalhador rural terá direito ao repouso semanal
remunerado (art. 42), bem como às férias anuais remuneradas (art. 43).
À trabalhadora rural é garantia a percepção integral
dos vencimentos durante seis semanas antes e seis semanas depois do parto, período no qual permanecerá afastada
do trabalho (art. 55), bem como durante duas semanas em
caso de aborto (art. 55).
Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá
transferir o empregado para localidade diversa da consigna52 -
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da no contrato, ficando obrigado, enquanto perdurar a transferência, a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25%
dos salários que o empregado percebe (art. 72).
O trabalhador rural terá assegurado o salário correspondente às faltas, de três dias, em caso de falecimento de
cônjuge, ascendente ou descendente, constante do registro
na carteira de trabalho, e de um dia, no caso de nascimento
de filho, além de mais um dia, no curso dos primeiros quinze dias do nascimento, para o fim de efetuar o respectivo registro civil (art. 76).
Em caso de rescisão do contrato de trabalho, se houver
controvérsia sobre a parte da importância dos salários, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador rural, à data do
comparecimento à audiência judicial, a parte incontroversa
do salário, sob pena de ser condenado ao pagamento em dobro
(art. 85).
O trabalhador rural poderá considerar .rescindido o contrato de trabalho e pleitear indenização quando empregador
reduzir o trabalho de forma a afetar sensivelmente a importância da remuneração, sejla esta por tarefa, por peça, por
serviço feito, ou mista, constando de parte fixa por produção (art. 87, letra "f").
Os direitos do trabalhador rural, decorrentes do contrato de trabalho, gozarão dos privilégios estatuídos na legislação falimentar, civil e trabalhista, sempre que ocorrer falência, concordata, concurso de credores, execução ou cessação da atividade rural (art. 66).
(Transcrito da "Tribuna da
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DOCUMENTO SgM A MEDIDA CERTA
PODE SER ANULADO
Sem a expressão correta de medida, segundo normas
do Sistema Internacional de Unidades, qualquer contrato
ou documento, mesmo registrado em cartório podem ser considerado nulo.
Informação é do diretor do Instituto de Peso e Medidas
José Nardelli Bemfica, acrescentado que o Governo Federal
através do Decreto-Lei 240 estabeleceu uniformidade nas expressões quantitativas e metrológicas das grandezas, já com
vistas ao aperfeiçoamento do sistema metrológico nacional,
ao nível de países desenvolvidos. As medidas impostas pelo
Decreto Federal atingem as classes empresariais, cartórios,
comércio, indústria e os setores técnicos e científicos, entre
outros.
Segundo o diretor do IPEM-MG, José Nardelli Bemfica,
qualquer contrato ou documento que menciona grandezas
expressas em unidades não legais de medir poderão ser considerados nulos. Mas explicou que após a denúncia da irregularidade o interessado tem prazo de 120 dias para retificar o documento, tornando-o legal. Maior incidência de
casos de irregularidade, segundo o diretor do IPEM recai sobre o setor imobiliário, e notadamente, na área de propriedades rurais e explica: os cartórios do Interior, não esclarecidos sobre as exigências do Governo Federal no setor firmando documento ou passando escrituras de terreno, sem
as expressões corretas de medidas. E parte desta irregularidade é atribuída às variações das medidas denominadas
alqueire ou quarta e que são bem diversificadas, mesmo
num s6 Estado.
.54 -
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o certo é passar ou receber escritura de uma determinada ãrea em metros quadrados ou hectares, pois sem estas
especificações o contrato pode ser considerado nulo.
Finalizando o diretor José Nardell1 Bemfica explicou
que o IPEM, ao qual cumpre a execução, supervisão, orientação e fiscalização de tudo o que se refere ao setor metrológico, exercerã fiscalização para impedir que símbolos de
pesos ou de medidas seja utilizados contra a legislação vIgente.
(Transcrito da "Tribuna da Justiça").
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REGULAMENTADA A TAXA RODOVIÁRIA
o Presidente Médici regulamentou o recolhimento da
taxa rodoviária única, que doravante poderá ser paga diretamente à rede arrecadadora de tributos federais (bancos
oficiais e particulares).
Eis na íntegra, o ato presidencial:
"Art. 1 - O valor anualmente devido pelo proprietário
de veículo sujeito ao pagamento da taxa rodoviária única, nos
termos dos decretos-leis ns. 999, de 21 de outubro de 1969,
1.242, de 30 de outubro de 1969, e da lei n. 9 5.841, de 6 de
dezembro de 1972, será recolhido diretamente pelo contribuinte à rede arrecadadora de tributos federais, ficando este
pagamento vinculado ao veículo.
Parágrafo U - No caso de alienação do veículo, o comprovante do pagamento da taxa será transferido ao novo
proprietário, o qual ficará obrigado a averbá-lo junto ao
órgão de trânsito local, no prazo de trinta dias, a contar da
data da aquisição.
"Parágrafo 2.9 - O não cumprimento do disposto do
parágrafo anterior sujeita o infrator às penalidades do artigo
4, do decreto-lei n. 9 999, de 21 de outubro de 1969;
"Parágrafo 3.9 - No caso de transferência do veículo
para outra unidade da Federação não será exigido novo pagamento da taxa rodoviária única, respeitando-se o prazo
de validade do pagamento anterior, obedecendo o disposto
nos parágrafos 1.9 e 2.9 deste artigo.
"Art. 2.9 - As isenções de que trata o artigo 3 do
decreto-lei n. 9 999, de 21 de outubro de 1969, serão reconhecidas pelos órgãos de trânsito dos Estados.
"Art. 3.9 - A renovação do licenciamento de veículos
automotores será feita nos meses de janeiro a outubro de
56 -
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cada ano, obedecida a seguinte correspondência com o algarismo final da placa de identificação:
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa
Placa

final
final
final
final
final
final
final
final
final
final

1
2

3
4
5
6
7

8
9

O

janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro

"Parágrafo único - no exercício de 1973, a renovação
do licenciamento dos veículos com placa de identificação terminada com os algarismos 1 e 2 poderá ser efetuada até o
último dia do mês de março. E dos veículos com placa de
identificação em 3 e 4 até o último dia do mês de abril.
"Art. 4 - O licenciamento inicial de veículos, quando
feito a partir do mês de fevereiro, inclusive, determinará uma
redução correspondente a taxa doze avos do valor da taxa
rodoviária única quantos forem os meses vencidos.
"Art. 5 - O pagamento da taxa rodoviária única, fora
dos prazos fixados neste decreto, sujeitará o proprietário do
veículo à multa correspondente ao valor do maior salário
mínimo vigente do País.
"Parágrafo único - O produto da arrecadação da multa
de que trata esse artigo terá a mesma destinação da taxa
rodoviária única.
"Art. 6 - Os ministros da Fazenda e dos Transportes,
nas áreas de suas competências, baixarão instruções complementares ao cumprimento do presente decreto.
"Art. 7 - Este decreto entrará em vigor na data de sua
pUblicação, revogadas as disposições em contrário.
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APREENSÃO DE VEíCULOS ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

o juiz Paulo Restiffe Neto, decidindo na 179 Vara Cível
de São Paulo, acolheu embargos de terceiros para o fim de
sustar em definitivo a busca e apreensão de veículos adquiridos com alienação fiduciária, assegurando, em favor do segundo embargante, a posse pacífica de sua propriedade.
A ação de busca e apreensão foi proposta por companhia de
crédito e financiamento com AB e os embargos de terceiro
por CB e EF, visando estes o levantamento do ato de constrição judicial, pleiteando liminar para a restituição do veículo,
sob o fundamento de ser CD o seu legítimo proprietário, por
aquisição regular e documentada.
O juiz, em sua decisão, informou que os embargantes
provaram com documentação valiosa e segura a propriedade
livre e desembaraçada do veículo. Provaram, também, que a
firma o adquiriu livre de uma fábrica, vendendo-o, assim ao
primeiro embargante, que por sua vez o transferiu ao segundo embargante EF.
Nítida, perfeita e irrefutável a seqüência indicativa, das
transmissões sucessivas do veículo até chegar às mãos do
segundo embargante - afirma a seguir - que é o seu atual
e exclusivo proprietário. A certidão expedida pelo DETRAN
em 16-11-1972 comprova não ter a embargada em tempo
algum feito registrar a cláusula de propriedade fiduciária em
seu favor na repartição de trânsito, não tendo qualquer ligação com o veículo em termos da prova constante do art.
52 do Código Nacional de Trânsito.
Dir-se-ia - prossegue o juiz - que o registro ou averbação do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia no cartório do Registro de Titulos
e Documentos seria suficiente para fazer prova contra terceiros e, portanto, sobrepor-se aos direitos de propriedade
argüidos pelos embargantes. Aí exatamente o cerne da ques58 -
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tão, que dita a decisão em desfavor da financiadora. Com
efeito, dispõe o § único do art. 153-A da vigente Lei dos Registros Públicos (Dec. n. 9 4.857), pela redação dada por força
do Decreto n.? 63.997, de 16-1-1969, que: "O instrumento
público ou particular de contrato de alienação fiduciária em
garantia será arquivado por cópia ou microfilme processado
na forma da legislação em vigor. EM SE TRATANDO DE
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VE,iCULO
AUTOMOTOR ESSA CLAUSULA SOMENTE TERÁ VALIDADE CONTRA TERCEIROS SE CONSTAR DO CERTIFICADO DE REGISTRO, A QUE SE REFERE O ART. 52 DO CóDIGO NACIONAL DE TRANSITO". (Grifos nossos). Vê-se
que, em se cuidando de veículo automotor, exige a lei uma
condição a mais para a validade da cláusula de alienação
fiduciária contra terceiros, não se satisfazendo a legislação
vigente com a simples averbação do contrato no Cartório
de Títulos e Documentos. E isto tem a sua razão de ser
porque em se tratando de veículos automotores o controle
está afeito à repartição de trânsito, que não é hoje apenas
um órgão recebedor e autorizador de licenciamento. O legislador conferiu ao certificado de registro uma força probatória desconhecida do anterior Código Nacional de Trânsito.
Assim, entre as partes contratantes, a validade da garantia
real por alienação fiduciária independe mesmo de qualquer
registro, quer do contrato, quer do certificado. Mas, em relação a terceiros a situação é outra. Por esse motivo é que
o credor-financiador só terá a sua condição de proprietário
fiduciário do ve:culo "erga omnes" se, além da averbação do
contrato no Registro de Títulos e Documentos, obtiver o certificado côr-de-rosa, do qual conste a cláusula de alienação
fiduciária a seu favor. Só então poderá lograr êxito num
confronto de titularidade de domínio com terceiros, como
é o caso dos autos, em que os embargantes provaram e comprovaram exaustivamente a titularidade do domínio pleno e
velho do veículo. Qualquer direito da credora-embargada será
em relação ao seu financiado, que, eventualmente, terá disposto fraudulentamente do veículo, muito embora não se
compreenda bem como é que dito veículo tenha sido objeto
de "alienação fiduciária" em favor da embargada, se o primeiro embargante nunca manteve transação com AB, ao
menos segundo as provas dos autos.
Condenou a embargada nas custas e honorários de advogado.
(Transcrito da "Tribuna da Justiça").
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INTERPELAÇÃO DE, DEVEDOR PARA
CONSTITUÍ-LO E1V[ MORA
Ruy Altcnfelder

A transferência de compromisso de compra e venda a
prestações, pelo credor, ainda que garantida por cláusula
resolutiva expressa, obriga-o à interpelação do devedor para
constitUÍ-lo em mora?
Tal questão foi recentemente submetida ao Supremo Tribunal Federal, no RE 70.114, de São Paulo.
O ministro Amaral Santos, relator, proferiu o seguinte
voto, acompanhado pelos demais julgadores:
"O fundamento central do acórdão impugnado é este
(f. 152):
"Trata-se de promessa de compra e venda de apartamenta a prestações e os promitentes-vendedores não cuidaram
de notificar o promitente-comprador para constituí-lo em
mora.
Essa providência é necessária, mesmo em se tratando
de imóvel não loteado, consoante a melhor jurisprudência, reafirmada em recentes optrunidades pelo Pretório Excelso
R.T.J., 39/395; 40/127; 43/48 e outros), principalmente
quando haja tolerância do credor. Foi o que aconteceu na
espécie, pois o devedor jamais cumpriu suas obrigações nos
prazos estipulados, como reconhecido na contestação" (f. 14).
A falta de caracterização da mora do recorrido, como
se vê do acórdão impugnado e da sentença por ele confirmada, foi decorrência de aspectos de fatos, tais como o comportamento dos contratantes, na execução do contrato, com
pagamentos fora das datas previstas; persistência dessa conduta que não foi denunciada pelo credor; iniciativa do devedor, requerendo a consignatória. Além, do que o promiten60 -
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te-vendedor deixou de notificar o compromissário comprador
para constituÍ-lo em mora.
No sentido do acórdão recorrido, já me defini no RE
68.981 (R.T.J. 55/623), assim ementado:
"Rescisão de contrato. A transigência do credor, ainda
que garantido por cláusula resolutiva expressa e pagamento
portável, obriga-o à interpelação de devedor. Recurso extraordinário não conhecido".
Decisões do mesmo teor as contidas nos acórdãos de RE
70.714, relator o eminente ministro Barros Monteiro (R. T. J.
55/407); no Ag 53.234, relator o eminente ministro Djaci
Falcão (D.J. de 31-8-71, p. 4.517). Ainda no mesmo sentido me manifestei no RE 72.289.
Por essas razões e pelos fundamentos do acórdão recorrido. não conheço do recurso".
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A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO
ANTEPROJ ETO DO CóDIGO CIVIL
Paulo Restiffe Neto
Juiz de Direito

A fidúcia, desde o seu aparecimento histórico, serviu de
meio adequado ao atendimento de finalidades queridas pelas
partes, mas que não encontravam, no sistema jurídico vigente, o instrumental adequado.
A larga experiência de sua aplicação demonstra de maneira inequívoca, que a fidúcia, por natureza, caminha à frente, como precursora da regra de direito positivo.
Diante da evolução setorial e global, que é uma constante na história da civilização, em que o pensamento, incondicionado, pode avançar sem barreiras, propiciando as múltiplas expressões de criatividade, é verificável cotidianamente,
aqui ou alhures, uma superação do "status".
Surgem, num dado momento de vida social, vicissitudes
que não há de encontrar previsão nos padrões assentados
que lhes dêem provimento.
li; como tudo o que diga respeito ao relacionamento humano acaba por interferir com a ordem jurídica, os reflexos
acabarão detectados e, a partir de um dado momento, iniciar-se-á o processo de consCientização e de equacionamento
por construções, de início supralegais, que preencham as lacunas naturais do sistema de codificação. Tais construções
exteriorizam-se de conformidade com os princípios e normas
de caráter positivo, mas ocultam internamente uma vontade
extravasante, não sancionada, ainda pelo direito vigente.
Funciona a fidúcia, então, cOmo uma espécie de acelerador que imptime força dinâmica à "inércia jurídica" de que
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fala Tullio Ascarelli. Abre e, na feliz expressão de Otto de
Sousa Lima,torna dúcti! um sistema jurídico fechado.
Exatamente aí surpreende-se o germe da fidúcia, que
traz em si a idéia de risco, indissociável da noção de confiança. A aparência não corresponde à vontade de fato querida.
O fiduciário não se locupletará do direito aparentemente conferido apenas por sua honestidade e lealdade, a seu exclusivo alvedrio.
Se existisse instrumento legal que pudesse externar adequadamente e com segurança a vontade tendente ao fim
colimado, não haveria por que falar em pacto de fidúcia.
NEGÓCIOS FIDUCIÁRIOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA
As práticas das construções fiduciárias exteriorizadas sob
a aparência do direito vigente, mas que ocultam internamente a afetiva vontade (extravasante) contida no fim visado, com o correr do tempo tomam corpo e indicam a conveniência de regulamentação que lhes dê eficácia e segurança, sem os perigos próprios da "confiança".
As primeiras experiências com preceitos de direito positivo restringem-se a alguns campos específicos, como regras de direito estrito, manejadas com fins determinados como a servirem de teste de aprovação que recomende ou não
seu largamento para abarcar outros setores, até que se inscrevam como norma de comportamento difundido, reveladas
úteis e ratificadas pelo consenso geral, por processo de decantação paulatina. É soada então a hora de romper os diques
e estabelecer a generalização progressiva, com base na experiência recolhida determinante do caminho a seguir com
firmeza.
Depois de várias décadas de prática de negócios fiduciários inominados, passou a legislação positiva pátria a viver a experiência da garantia fiduciária preceituada, sob a
forma de cessão fiduciária de crédito (lei de estímulo à indústria de construção civil) e alienação fiduciária (lei de mercado de capitais e, mais recentemente, na legislação de financiamento de 'expansão industrial). Ficou comprovada a su~
perioridade desses institutos peculiares de garantia sobre as
formas tradicionais, como instrumentos eficazes de segurança de crédito, com atuação destacada na política econômicofinanceira desenvolvimentista em pleno curso.
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I - A empregar, na guarda da coisa, a diligência exigida por sua natureza.
II - A entregá-la ao credor, se a dívida não for paga
no vencimento.
Art. 1.551. Vencida a divida e não paga, fica o credor
obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a
terceiro, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e
das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao
devedor.
Art. 1.552. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a
dívida não for paga no vencimento.
Parágrafo único. O devedor pode, porém, dar a coisa
em pagamento da divida, após o vencimento desta.
Art. 1.553. Quando, vendida a coisa, o produto não
bastar para o pagamento da divida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.
Art. 1.554. Aplica-se à propriedade fiduciária, no que
couber, o disposto nos arts. 1.607, 1.611, 1.612, 1.613 e 1.622.
Art. 1.555. O terceiro, interessado ou não, que pagar
a divida se sub rogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária.
Os dispositivos do Anteprojeto, a que faz remissão o
art. 1.554, mantêm a seguinte correspondência com os dispositi vos do vigente Código Civil:
O art. 1.607 corresponde ao art. 758;
O art. 1.611 corresponde ao art. 758;
O art. 1.611 corresponde ao art. 762;
O art. 1 .612 corresponde ao art. 763;
O art. 1.613 corresponde ao art. 764;
O art. 1.622 corresponde ao art. 802.
ANÁLISE DO ANTEPROJETO

O instituto da Propriedade Fiduciária, introduzido no
direito positivo pátrio por leis relativamente recentes (Lei
n. 9 4.728, de 1965 e Decreto-lei n. 9 413, de 1969) desenvolveuse com autonomia à margem da legislação civil codificada,
embora valendo-se de vários princípios ali consagrados, como
realidade jurídica nova e completamente desconhecida do
direito de propriedade tradicional do Código Civil.
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É natural que na oportunidade de reformulação dos Códigos, tarefa que só se empreende uma ou duas vezes em cada
século, como imperativo da razão e da boa técnica legislativa
ocorresse a assimilação da entidade nóvel pelo setor do direito de que faz parte.
Em essência, a transferência da propriedade fiduciária,
com escopo de garantia constante do Anteprojeto, equivale-se
à alienação fiduciária em garantia regulada na Lei de Mercado de Capitais.
Conserva, propositadamente o ângulo de enfoque do negócio jurídico, do ponto-de-vista da generalidade, ou seja, do
proprietário em geral (sujeito) que pratica o ato de transferir, alienar a sua propriedade móvel ao credor, com escopo
de garantia de dívida assumida para com este. É o devedor
que, na oração legal, pratica a ação expressa pelo predicado
"transf ere".
Não há preocupação em estabelecer o comando do pontode-vista do credor, que ocupa posição receptiva idéia de passividade). Se quisesse o dispositivo ressaltar a atividade do
credor e regular do seu ponto-de-vista o instituto, aí sim
figuraria ele na oração como sujeito e sua ação seria expressa pelo predicado adquirir ou receber, de forma que o texto
do art. 1.548 ficaria assim redigido: "Considera-se fiduciária
a propriedade resolúvel de coisa móvel fungível que o credor,
com escopo de garantia, adquire do devedor".
Esta análise, sutil, tem a sua razão de ser para compreensão plena e inequívoca do alcance da colocação do tema relacionado com a Propriedade Fiduciária no Código Civil.
Não se trata de mais uma modalidade de garantia fiduciária a integrar o direito positivo, senão da extradificação da entidade preexistente, recolhida como solução normativa que completa o quadro da propriedade (exposição de
motivos).
Retira-se-lhe o matiz de direito excepcional, para adquirir contorno de regra genérica integrante do comum direito
de propriedade, como modalidade de direito real incluído
sob o título de "Propriedade Fiduciária" no rol do art. 1.418,
encabeçado pela "propriedade".
Contém algumas inovações para melhor, sobretudo pela
clareza e concisão dos textos, harmonicamente integrados co·
mo um sistema.
Pela análise que vimos fazendo, pode-se afirmar ser ilusória a impressão de que trazendo para o Código a garantia
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por transferência fiduciária, ficou estendida à generalidade
a legitimação para figurar como credor e proprietário
fiduciário nos contratos de transferência de propriedade resolúvel com escopo de garantia de dívida. É errôneo imaginar estar implicitamente autorizada aos particulares a prática de mútuo com garantia de propriedade fiduciária. É inadmissível tenha o novo Código acabado com o
monopólio afeto às instituições financeiras legalmente aparelhadas e autorizadas pelas autoridades governamentais, para
permitir aos particulares o exercício das funções de financiamento ao público consumidor para aquisição de bens móveis
e de utilidades de produção. Por outras palavras e Anteprojeto não cria nenhuma concorrência com as entidades de financiamento nem capacita os particulares a intervirem no
mercado de capitais concedendo empréstimos com garantia
que só pode ser constituída em nome das sociedades de crédito e financiamento controladas pelo Banco Central.
Parece-nos que o Anteprojeto quis cristalizar a nova modalidade de direito real de garantia construindo-o dentro do
instituto da propriedade.
Adotou, com caráter geral, novo modo de transferência
da propriedade móvel, com escopo de garantia, permitindo ao
alienante a recuperação do domínio através do implemento
da condução resolutiva, que é o pagamento da dívida, sem
privar o devedor da fruição direta do bem cuja propriedade
transferiu. Nisto reside a excelência do instituto.
Não quis, porém, generalizar a posição do credor que
recebe a propriedade resolúvel que lhe foi transferida em
garantia. A condição de proprietário fiduciário, de que se
investe o credor, continua sendo reservada às pessoas que a
lei estabelecer e que, no momento, só contempla as sociedades financeiras reg'istradas no Banco Central.
Do contrário seria o caso e restaria apenas o pesar de
se assistir ao retorno da agiotagem profissional e à reabertura oficializada das coisas de penhor, agora com roupagem
sofisticada, de casas de fidúcia. Seria a negação da sadia
política econômico-financeira do Governo.
CON( :1 USõES
Conquanto infrinja a melhor técnica, talvez mereça ser
incluída alguma disposição que corte, cerce a exploração do
silêncio, que poderia ser interpretado como generalização
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daquilo que é de ordem estrita. É dizer claramente quem pode aaquinr: a generalidade, ou apenas determinadas pessoas.
Ou, então, ressalvar que a legislação especial determinará a
legitimação para figurar como credor fiduciário nos contratos de transferência de propriedade resolúvel, com escopo
de garantia.
Obviamente, para figurar como devedor fiduciário ou
alienante da propriedade sob condição resolúvel, não há restrição: toda pessoa física ou jurídica capaz de alienar e de
assumir obrigação. Aí é irrefutável a generalização.
Por isso é que interpreto o art. 1.548 do Anteprojeto no
sentido de regular apenas a transferência da propriedade fiduciária, como um direito do proprietário devedor. Sem generalizar a legitimação das pessoas físicas ou juridicas para
figurarem como credor ou proprietário fiduciário. Neste sentido, concordamos com o Anteprojeto, que não altera a sistemática legal que reserva a posição de credor fiduciário ou
financiador, nos contratos de financiamento e de constituição da garantia fiduciária, exclusivamente às instituições
de crédito e financiamento.
Só por sub-rogação em pagamento da dívida é que pode
a generalidade (terceiros interessados e, agora, também os
não interessados - art.!. 555) vir a ocupar, em substituição,
o lugar originamente ocupado pela financeira.
Desconhecemos as justificativas que terão acompahado
o estudo dos autores do Capítulo e a nossa apreciação é limitada pela leitura do texto, com o interesse exclusivo de
contribuir, de alguma maneira, para o aprimoramento do
instituto da garantia fiduciária.
(Transcrito da "Tribuna da Justiça").
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DIVISIBILIDADE E INDIVISIBILIDADE
DO IMóVEL RURAL
MÓDULO E FRAÇÃO MíNIMA DE PARCELAMENTO

Paulo Torminn Borges
A palavra "módulo" não é um neologismo à conta do
direito agrário. É palavra inserida de velho em nosso idioma,
significando, fundamentalmente, quantidade admitida como
unidade de qualquer medida.
Módulo rural, segundo a legislação agrária brasileira, é
a quantidade mínima de terras admitida no imóvel l"Ural,
para que ele não caia no vício do minifúndio.
É a unidade básica da terra, em sentido horizontal.
É o equivalente à área da propriedade familiar, variável
de região para região e conforme o tipo de exploração da
gleba.
É marco divisor de institutos no direito agrário.
Area inferior ao módulo é minifúndio. Sempre mjnifúndio.
Com área superior ao módulo, a propriedade é empresa
rural, se corretamente explorada; latifúndio, se mal explorada ou inexplorada. Também há o latifúndio por extensão,
independente de se averiguar se a exploração é ou não correta.
O conceito de módulo está ínsito no de propriedade familiar, definida como o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorve
toda. a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o
progresso social e econômico, com área máxima fixada para
cada região e tipo de exploração, e eventualmente contando
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com a ajuda de terceiros (Estatuto da Terra, art. 4. 9 , II;
Decreto N.9 55.891, de 31-3-1965, art. 6.9 I, e arts. 11 a 23).
O módulo rural é esta área da propriedade familiar, suporte necessário para o progresso social e conômico do grupo
familiar.
Por isto definiu-o o Professor Paulo de Assis Ribeiro como "uma propriedade de tamanho tal que permita a uma
família, com a composição média brasil~ira, explorá-la em
condições de manter a sua subsistência e o seu progresso
social, num determinado tipo de exploração" ("Direito Agrário - Coletânea de Aulas - lBRA", vol. 1, 4.9 aula).

* *
O Estatuto da Terra diz, no art. 65, o que o imóvel rural
não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva
do módulo de propriedade rural.
Fixou, assim, o legislador regra de indivisibilidade em
coisa fisicamente divisível.
Podia fazê-lo.
E o fez.
Não nos é estranho tal procedimento legislativo, porque
o Código Civil, ao t,r açar as vigas mestras da divisibilidade
e indivisibilidade dos bens, diz serem indivisíveis.
a) os bens que se não podem partir sem alteração na
sua substância;
b) os que, embora naturalmente divisíveis, se consideram indivisíveis por lei;
c) os que, embora naturalmente divisíveis, se consideram indivisíveis por vontade das partes (C. Civil, art. 53,
I e II).
O imóvel rural de área inferior ao módulo é uma entidade anti-social, fortemente combatida pelo direito, segundo os
objetivos da Reforma Agrária (Estatuto da Terra, arts. 16,
20, I, e 43, I).
Não é possível que, de um lado, se instaure todo um
processo para eliminar o minifúndio, e, de outra parte, se
permita a formação indefinida de novos minifúndios.
A questão está encerrada.. Com simplicidade e clareza:
não se admite mais a fragmentação dos imóveis rurais, se
resultar na formação de novos minifúndios.
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A extensão mínima, variável de regra o para regIao, de
tipo de exploração para tipo de exploração, aderiu ao imóvel
rural, tornando-se-Ihe essencial.
Como diz Pontes de Miranda, "se a legislação federal,
estadual, ou municipal fixa o tamanho menor do terreno,
as partes dele somente podem ser alienadas até onde não
infringem a lei: essencializou-se o resto. Tal regra jurídica
não exclui a alienação de partes indivisas" - ("Tratado de
Direito Privado", 2.~ ed., § 124, 2).
É reiterada a proibição legislativa de subdividir o módulo, pois ele é unidade não fracioná vel do imóvel rural.
Não haveria dúvida a enfocar, neste tema, não fora o
venerando acórdão de 12-11-1969, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, prolatado a propósito do Recurso
Extraordinário N.9 66.409, do Rio Grande do Sul.
Qualquer magistrado que assim decidisse, receberíamos
a decisão com o devido respeito. Mas, tratando-se do mais
alto tribunal do País, maior, evidentemente, a importância
do decisório, capitalizada pela autoridade pessoal dos eminentes Ministros que o subscreveram.
Com a devida cautela, porém, queremos por aquela veneranda decisão os reparos que se seguem, pois, data venia,
entendemos que ela violou a lei e contrariou o espírito da
Reforma Agrária.
Ao interpretar a lei devemos admitir, em favor do legislador, pelo menos o crédito de que ele foi razoavelmente
lógico.
Se ele fala reiteradamente em extinção do minifúndio,
como uma das metas da Reforma Agrária, como uma das
condições para o progresso social e econômico do rurícola,
seria um contra-senso que ele não pusesse ponto final à forinação de nOvOS minifúndios, enquanto promove a extinção
gradual e progressiva dos minifúndios já existentes.
E's te ponto final o legislador colocou, desde o marco fundamental de nosso direito agrário, isto é, desde o Estatuto
da Terra, cujo artigo 65 assim reza:
Art. 65 - O imóvel rural não é divisível em áreas de
dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade
rural.
Verdade CJlue o art. 11 do Decreto-lei n. 9 57, de 18~ 11-1966,
só fala em transmissão de propriedade. Não haveria indivisi"
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bilidade, pois, no ato jurídico em que não houvesse transferência de propriedade, como na divisão entre condôminos,
simplesmente declaratória e não atributiva da propriedade
(Cód. Civil, art. 631).
Mas, o art. 11 do Decreto-lei n." 57/66 não revogou ou modificou o art. 65 do Estatuto da Terra:
A lei nova, que estabelece disposições gerais ou especiais
a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior (Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro - Decreto-lei n.'? 4.657, de 4-9-1942, art. 2.", § 2. 9 ).
São leis paralelas: a) uma, o Estatuto da Terra, art.
65, estabelecendo a indivisibilidade do módulo: b) a outra,
Decreto-lei n." 57, art. 11, impondo normas notariais para
a transferência de móveis rurais "inter vivos".
Veja-se que o Estatuto da Terra estabeleceu regra geral
no art. 65, caput. Em seguida, nos parágrafos, trata da sucessão "causa mortis".
As leis, portanto, completam-se entre si. E desdobram-se
pelos decretos que as regulamentam.
Veja-se, a exemplo, o Decreto n.'? 56.792, de 26-8-1965,
art. 57, parágrafo único: Para controle da área mínima permissível no desmembramento de qualquer imóvel rural, visando ao disposto no art. 65 do Estatuto da Terra, só serão
permitidas divisões à vista do Certificado de Cadastro e dos
recibos de quitação dos tributos, e respeitada a condição de
ser a menor área parcelada igualou superior ao quociente
da área total pelo número de módulos do imóvel, valores
esses constantes daquele Certificado (grifos nossos).
Acrescente-se, como subsídio, o disposto no Decreto n ....
59.428, de 27-10-1966 (arts. 73, 95, § 2.9 97, e 98).

* * *
Para perfeita compreensão do assunto precisa-se levar
em conta a distinção entre imóvel rural e imóvel urbano.
Outrora esta divisão estava a cargo das correntes do
pensamento jurídico, na doutrina e na jurisprudência. Uns
entendiam que os imóveis dividiam-se em urbanos e rurais,
segundo a destinação: se destinados ao comércio ou indústria, urbanos; rurais, se destinados a atividades agro-pecuárias. Outros distinguiam-lhes pela localização: urbanos, OS
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situados no perímetro definido como urbano ou suburbano,
nas cidades, vilas ou povoados.
O art. 4. 9 , r, do Estatuto da Terra, pôs fim à perlenga,
estabelecendo como imóvel rural o prédio rústico de área
contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer
através da iniciativa, privada.
Veja-se bem qualquer que seja a sua localização.
A breve confusão, restabelecida pelo art. 32 da Lei n.?
5 .172, de 25-10-1966, hoje Código Tribuntário Nacional, foi
estancada pelo Decreto-lei n.O 57, de 18-11-1966, cujo art.
15 restaurou a classificação dos imóveis em urbanos ou rurais, segundo a destinação, fixada anteriormente pelo Estatuto da Terra.
Atente-se ao elemento dominante na matéria: o que
se proibiu foi a pragmentação da propriedade rural, formando minifúndio.
Ora, minifúndio é um instituto de direito agrário, é
expressão que só se aplica a imóvel rural. Seria impróprio
classificar-se como minifúndio um prédio urbano, qualquer
que seja sua extensão territorial.
O tamanho dos lotes urbanos nada tem a ver com o Estatuto da Terra ou com qualquer outro texto do direito agrário. Tal dimensão será objeto de posturas municipais.
Logicamente, o destaque de área rural, com o objetivo
de transformá-la em urbana, não pede nem aceita a invocação do art. 65 do Estatuto da Terra, desde que o remanescente, que permaneça como rural não resulte em núnifúndio.
Admitida a urbanização de um imóvel rural, ou de parte
dele, a área transformada de rural em urbana passa a outra
esfera do direito.
Um posto de gasolina localizado à margem da rodovia,
em pleno sertão, não é imóvel rural: é urbano. O mesmo se
dá com um hospital. Com um restaurante. Com uma escola.
É urbano cada qual deles, porque, sua classificação gira
em torno da respectiva destinação. Não é atividade rural
a exploração do posto de gasolina. Ou do restaurante. Ou
do hospital e da escola.
Daí que, tendo-se em vista sua destinação específica,
cada um desses prédios, segundo nosso atual sistema jurídico, constitui imóvel urbano.
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Para tornar mais explícita a questão, vieram em socorro
dos juristas o Decreto n. 9 62.504, de 8-4-1968, arts. 1.9 , 2.9 e
4. 9 , e o Decreto n. 9 63.058, de 30-7-1968, art. 1.0, cujo casuísmo
retira ao intérprete qualquer margem de dúvida.
Dir-se-á que os condomínios instaurados anteriormente
ao Estatuto da Terra trazem em seu bojo, para os respectivos
titulares, o direito adquirido à divisão, que podiam e podem
promover a todo tempo (V. Civil, art. 629).
É certo, porém, que os condôminos não têm direito adquirido à divisão; têm mera faculdade de requerê-la, assim como o homem tem a faculdade de casar-se, uma vez completando 18 anos, e a mulher, 16 anos.
.
Não resta dúvida, entretanto que não usando desta
faculdade, se forem surpreendidos, solteiros, por lei nova
que leve a idade matrimonial do homem e da mulher para
21 anos, não poderão mais casar-se enquanto não completem
21 anos. A lei nova os apanhará nos efeitos de sua aplicação imediata.
Também o poder de pedir a divisão é mera faculdade.
A lei nova não o suprimiu; apenas lhe deu um novo condicionamento; não haver fracionamento anti-social.
Lembremo-nos que o direito de propriedade privada, não
outorgado pelo Estado, mas por ele assegurado, como lhe
cumpre fazê-lo, está sujeito a condicionamento no sentido
do bem comum. Aqui o bem comum chama-se função social
da propriedade, uma das pedras angulares de nossa economia
(Constituição Federal, art. 160, IH; Estatuto da Terra, art.
2. 9 , § U).

Se a Lei Magna exije da propriedade, que cumpra sua
função social, cabe à lei ordinária ordenar a matéria.
Tal lei é de ordem pública, é imprescindível ao nosso desenvolvimento econômico. Até a segurança nacional está
com ela comprometida, eis que o combate à miséria e à pobreza, em suas causas, gera o bem-estar da população, resultando em ordem, equilíbrio, satisfação e paz.
A lei, que promete extinção progressiva dos minifúndios
já existentes, como um dos fulcros da Reforma Agrária, não
pode contradizer-se, permitindo a formação de outros minifúndios, multiplicando em vez de reduzir os já existentes.
A partilha ou divisão que importar em formação de minifúndio é ato nulo, nenhum. Di-lo a lei. E a repete. Seja
judicial ou extrajudicial.
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Nada impede que muitos f-ltulares tenham o imóvel
em condomínio, ainda que a área total seja apenas de um
módulo, o qual tanto pode pertencer a um titular, como a
dois ou dez. O que não é posslvel é o fracionamento do módulo
em prédios autônomcs, porque a lei o veda.
A indivisibilidade do módulo só admite uma exceção:
quando se pretende transformar o imóvel, de rural em urbano, pela mudança de sua destinação, mediante prévia aprovação do INCRA (Decreto n. 9 62.504, de 8-4-1968, arts. 1.9,
2.9 e 4.9 Decreto n. 9 63.058, de 30-7-1968, art. 1,0).

* :::

*

A título de complementação sobre a matéria, confiramse a Lei n. 9 4.947, de 6-4-1966, arts. 15 e seus parágrafos,
bem como a Lei n.' 5.672, de 2-7-1971, art. 2. 9 •

* * *
É bom lembrar ainda que, embora a lei fale em indivisibilidade do módulo, o que é realmente indivisível é a fração mínima de parcelamento, de área nem sempre correspondente à do módulo, mas nunca inferior.
A fração mínima de parcelamento ou é igualou superior
em área ao módulo.
Isto porque no imóvel pode haver área inaproveitável.
E o que é levado em conta, para fixação do módulo, é a área
utilizada ou aproveitada: enquanto a fração mínima de parcelamento advém da área total.
Vamos aos exemplos.
Um imóvel rural com 350 hectares, totalmente explotável, tendo o módulo fixado em 35 hectares, terá logicamente
10 módulos. A fração mínima de parcelamento será também
de 35 hectares.
Entretanto, havendo 150 hectares de terras in aproveitáveis e apenas 200 hectares explotáveis, se o módulo fôr
fixado em 35 hectares, as contas serão feitas assim:
a) Número de módulos: 200 hs. --;- 35 hs. = 5,71 módulos;
b) Fração mínima de parcelamento: 360 hs. --;- 5,71 =
61,2 hectares.
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o número de módulos é representado pela área explotável dividida pelo módulo. Apenas a área explotável.
A fração mínima de parcelamento é representada pela
área total dividida pelo número de módulos. Leva-se em
conta, aqui, a área total do imóvel.
Estes resultados vêm no Certificado de Propriedade expedido pelo INCRA; motivo pelo qual precisa ele ser exebi·
do ao Tabelião (no caso de escritura pública), ao Juiz (partilhas e divisões) e ao Oficial de Registro de Imóveis.
Nada impede, relembre-se, o condomínio em fração indivisível.
Em conclusão: a) É juridicamente impossível a divisão
do imóvel rural, se resultar na formação de quinhão com área
inferior à fração mínima de parcelamento; b) Abre-se exceção única à regra, se a propriedade que venha a ter área
inferior for destinada a finalidade que a descaracterize como
imóvel rural, concorde o INCRA; c) A indivisibilidade da
fração mínima de parcelamento não impede sua propriedade
em condomínio, assim como um animal e uma casa, fisicamente indivisíveis, podem pertencer, conjuntamente, a duas
ou mais pessoas.
(Transcrito da "Tribuna da Justiça").
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NOVO CóDIGO CIVIL TIRA A
PREDOMINÂNCIA DO MARIDO
Teóf1.ilo Cavalcanti Filho

o marido vai perder, definitivamente, a posição predominante que, desde o início da vida do País, vem conservando na sociedade conjugal. Esta alteração fundamental
será uma, entre muitas outras, que o novo Código Civil operará na estrutura da sociedade brasileira. A comissão revisora do Código, reunida em Brasília, durante uma semana,
sob a presidência do prof. Miguel Reale, após uma exame cuidadoso de mais de mil emendas oferecidas ao anteprojeto chegou a uma conclusão final, acolhendo muitas delas e rejeitando outras tantas. O Código toma, assim, a sua fisionomia final, para que, já em abril, possa ser submetido a consideração do Congresso.
UMA VISAO GERAL
Em declarações prestadas a este jornal, o prof. Miguel
Reale esclareceu que as emendas rece bidas versaram em ge-'
ral sobre aspectos particulares, sem representar de forma
alguma qualquer crítica ao sistema e estrutura do anteprojeto. Por outro lado, talvez metade das modificações feitas
é produto de estudos de iniciativa da própria Comissão.
OS PRINCÍPIOS GERAIS
Todas as partes do trabalho passaram por um crivo rigoroso. O anteprojeto - salientou o prof. Reale - foi publicado em junho de 1972 para a critica e observações dos
juristas, das Faculdades de Direito, das instituições econômicas, financeiras etc. O projeto suscitou grande interesse,
como se pode verificar do elevado numero de emendas e su-
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gestões oferecidas: cerca de mil, algumas delas acompanha(ias de amplOs e cuiaadosos escudos. A medida que as emenaal> Iam sendo receOlaas, eram encamInhadas aos memoros
da comlssao, os quaIS, por sua vez, prosseguiam no estudo
da matena. Houve, púlS, um tloabalho prepaLawno por parte
d.os mtegrances da comlssao de tal mDdo que, quando nos
reummos, pnmeiro em l:3ao PaUlO e depOIS em l:SraSIlIa, já
hav"amos procedw.o à anállse aas ques~oes suscitadas. DeseJo aesue lOgo esclarecer que das auas reumões nao resultou nennuma alteração quanto á estrutura do anceproJeto,
maUtIaa que foi a umflcaçao do Direito das Obrigaçoes dentro do COdIgO CIvil, abrangendo também as atIVIdades nesociais em geral e empre:::.anals em partIcular. Por outro
lado multas foram as emendas oferecIdas pelos próprios
membros da comissão, de tudo isso resultando a alteração de
cerca de seIscentos artigos, a grana e maIOria envolvendo
problemas de simples redação, quer para corrigir lapsos de
impressão, quer pelo desejO natural de se dar a maIOr precisa0 possível aos textos. Não se pode pois inferir, pelo simples número de emendas, que o projeto tenha sido reformufado em sua quana pa:cte, conforme se pretendeu. Na realidade, ele se manteve substancialmente íntegro, embora aperfeiçoado e completado, como era nosso propósito.
AS MODIFICAÇÕES
A revisão, segundo esclareceu o prof. Reale, se estendeu
desde a Parte Geral até à parte das sucessões. Na parte referent8 às Obrigações, mereceram especial atenção os pontos
referent8s aos contratos de adesão, à compra e venda, à empreitada, ao mandato, à agência e distribuição, ao transporte
de pessoas e coisas, seguros. Essa revisão foi efetuada tendo
em vista o pronunciamento das categorias interessadas, bem
como dos órgãos oficiais, tanto do governo federal como dos
Estados.
Nossa preocupação - acentuou o prof. Miguel Reale foi em suma encontrar a solução normativa correspondente
à experiência brasileira em cada um dos setores regulados.
Nesse sentido foram preciosas as sugestões feitas, por exemplo, pelo Ministério da Indústria e Comércio, através de sua
Consultoria Jurídica, ou pelo Instituto de Resseguro do Brasil, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelas
entidades de classe de São Paulo, mediante bem elaborados
trabalhos de seus órgãos jurídicos. Devem ser ainda refe78 -
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ridos, especialmente, o Conselho Federal de Representantes
Comerciais, a Associação Nacional de Transporte Rodoviário,
os Institutos de Engenharia e dos Advogados. Podemos pois
dizer que houve um verdadeiro dIálogo vivo entre a comissão
e os centros mais representativos. Não se fez por conseguinte um anteprojeto livresco, pois o que se quis foi antes
dar uma resposta condicionada por nossas próprias exigências e circunstâncias. É daro que um Cédigo não pode abranger todas as matérias, razão pela qual assuntos relacionados,
por exemplo, com o transporte ou agência de distribuição,
exigem o complemento da legislação especial.
A ATIVIDADE NEGOCIAL
No que se refere à atividade negociaI, a Comissão fixou
um ponto de ordem técnica muito importante: o de excluir
as cnamadas sociedades civis de fins econômicos para considerar apenas duas espécies: as simples e as empresariais. Ao
lado das sociedades estão as associações e as fundações,
ambas de fins não econômicos. Muitas foram segundo o
prof. Reale, as sugestões recebidas de entidades de classe ou
órgãos oficiais, como o Banco Central, no tocante a essa
matéria. É necessário esclarecer - acrescentou - que muito embora tenha havido alterações em vários artigos, e[as
não implicaram em qualquer modificação de fundo da estrutura das sociedades de responsabilidade limitada ou das sociedades anônimas. Assim, per exemplo, a proteção das minorias acionárias já consta do antep:-ojeto e as emendas aprovadas vieram apenas completar essa disciplina, mas sem
afetar evidentemente a estrutura das empresas, criando processos ou instrumentos de interferência nos respectivos poderes de direção. Outras alterações, de grande importância,
se referem às reuniões das assembléias, para as quais passa
a ser permitido que os sócios sejam representados por advogados, ainda que estes não sejam acionistas, ou no concernente à emissão de ações com ágio, etc. Se houve a natural
necessidade de se protegerem as minorias acionárias, nem
por isso se deixou de dar às empresas condições para a autonomia de decisões, que é um elemento inseparável do princípio da iniciativa privada.
Acrescentou ainda o presidente da Comissão que seria
um absurdo disciplinar a sociedade anônima tão somente
pensando no mercado de capitais, olvidando a gama variegada de entidades que operam na vastidão do território nacional.
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A PROPRIEDADE
Na parte do Direito das Coisas, as modificações de maior
relevo dizem respeito à disciplina das construções urbanas,
aos direitos de vizinhança e ao condomínio em edifício, ou seja
de unidades am edifícios. Nesta parte a comissão resolveu
tomar posição muito nítida, optando por posição objetiva de
condomínio em edifício, admitindo mesmo a hipótese de con~
domínio se constituir para posterior adesão de interessados,
o que aliás já vem ocorrendo na prática. Melhor disciplina
também foi imprimida à propriedade fiduciária, sempre com
a preocupação de tornar uma realidade na lei civil o princípio constitucional da função social da propriedade.
AS DESAPROPRIAÇÕES
Foi estabelecido o direito de preferência do expropriado,
quando a coisa de que ele foi privado vier a ter um destino
diferente daquele que motivou o ato expropriatório, mas considerando-se legítima a utilização do bem em outro serviço
ou obra de interesse público. Desse modo, não interessando
mais a propriedade ao Estado, o expropriado tem preferência, mas na base do preço atual da coisa.
MARIDO E MULHER
Na revisão do Código, o tema das relações entre marido
e mulher e da posição desta, na sociedade conjugal, desperta
sempre enorme interesse. Segundo esclareceu o prof. Miguel
Real.e, a esse respeito houve algumas mvdanças, para dar
maior precisão aos dispositivos, e por essa forma evitar interpretações falhas, quando não tendenciosas. ÍI'oram reexaminados os problemas do casamento procu:.:-ação, da filia~ào
legítima, do reconhecimento de filhos ilegítimos, a posição
do marido e da mulher. O art. 1.758 passou a ter a seguinte
redação: "A direção da sociedade conjugal cabe ao marido,
que a exercerá com a colaboração da mulher, sempre no
interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único - As questões essenciais serão decididas em comum, e havendo divergência, prevalecerá a vontade do marido, ressalvado à mulher a faculdade de rpcorrer ao juiz, desde que não se trate
de matéria personal1ssima".
Como se vê - esclarece o prof. Reale - foi dada à mulher não só a colaboração, mas também o poder decisório na
80 -

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DF; JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO

I
sociedade conjugal. Mas não se privou a sociedade conjugal
de uma direção prioritária, exigida pela instituição familiar
e sobretudo pela prole.
.
A SUCESSAO
Fizeram-se também alterações nesta parte, ocorrendo as
maiores modificações no tocante à ordem da vocação hereditária. De modo especial, deu-se disciplina mais adequada
à situação do cônjuge casado em segundas núpcias.
Não posso deixar - salientou o prof. Reale - de acentuar que, por estannos passando do regime universal de bens
para o regime de bens adquiridos, a comissão optou por uma
linha prudente de participação do cônjuge em concorrência
com os descendentes em relação aos bens particulares do
outro cônjuge.
Como se vê - concluiu - em matéria de direito não
se pode julgar pela quantidade, mas sim pelo alcance de uma
mudança introduzida neste ou naquele artigo. Muito embora, por conseguinte, na revisão de São Paulo e de Brasília,
não tenham sido feitas reformulações integrais de institutos,
estes passaram a ter um significado diverso, dada nossa preo~
cupação incessante de encontrar modelos juridicos cada vez
mais adequados à realidade brasileira.
(Transcrito da "Folha de São Paulo").
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO &1Vl
CONCURSO DE SERVENTIA DE JUSTIÇA
COMUNICADO
Em face de decisão proferida pela E. Presidência, no
processo n. 179, do GAPRE 4 - DS. Concursos, comunica-se
aos MM. Juízes de Direito Diretores dos Foruns das comarcas
e Circunscrições Judiciárias que aos candidatos (escreventes e serventuários) a concursos de admissão ou de remoção
e promoção para provimento de serventias de justiça, somente serão exigidos os seguintes documentos:
1 - Certidão sobre tempo de serviço e existência ou
não de faltas disciplinares, passada pela E. Corregedoria Geral da Justiça;
2 - Certidão de quitação para com a Carteira de Previdência das Serventias não Oficilializadas da Justiça do
Estado (IPESP passada por esse órgão). Quando o candidato
fôr serventuário, a prova de quitação para com a CPSNOJE
deverá conter a especificação exigida pelo § único do Artigo
71 da Lei n. 9 10.393, de 16-12-1970.
Ficam, em conseqüência, os modelos de editais correspondentes publicados nos Diários da Justiça dos dias 5 e
31 de maio de 1972, modificados na parte referente à exigibilidade de documentos cujo teor passará a conter os termos
dos ns. I e 2 supra.
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DENOMINAÇÃO DE CARTóRIOS
A E. Presidência, por despacho datado de 12-3-1973, aprovou o parecer emitido pelo Exmo, Senhor Juiz de Direito
Auxiliar, às fls. 41/43 do Processo n. 9 105.979-71, da Secretaria da Justiça, relativamente à denominação adotada na
divulgação de abertura de concurso para provimento de Ofício de Justiça e Anexos, cujo teor é abaixo reproduzido:
"Proc. n. 0 105.979-71 Senhor Presidente:

SJ

1 - Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria da Justiça, relativamente à denominação das serventias
não oficializadas de justiça a serem postas em concurso, à
vista do que dispõem os artigos 100 e seguintes da Resolução n. 9 1-71.
2 - Entende aquela pasta, que a denominação das serventias deverá ser a do momento em que ocorrer a vacância,
caso não se aplique a sistemática de que cuidam os parágrafos único do artigo 100 e 1.0 e 2.9 do artigo 101.
3 - A denominação que vigia antes da Resolução, para
as serventias que continham Os anexos da escrivania cível
e climinal era Cartório de Notas e Ofício de Justiça, como
se infere dos artigos 196 e 197 do Decreto-lei Complementar
n.0 3/69.
4 - Todavia, ao disciplinar a distribuição dos serviços
éartorários do interior, a Resolução n. 9 1-71 traçou normas
gerais e passou a chamá~las de Ofício de Justiça discriminando os respectivos anexos e preceituando que a nova sistemática seria aplicada "quando da vacância das atuais serventias, salva conCOrdância expressa manifestada pelos interessados para a imediata implantação" (artigo 100, parágrafo
úhico e artigo 110, parágrafo 1.
0

).
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4.1. Isto não quer dizer que a nova denominação também só seria cabível quando ocorresse qualquer das hipóteses aludidas no item "4" retro.
4.2 É que a situação se inverteu. As mesmas serventias que possuíam os anexos da escrivania cível ou criminal,
QU de ambas, continuariam a tê-las ou uma outra, conforme
a hipótese. O que variaria seriam os anexos.
4.3. De qualquer forma, implantada ou não a nova
sistemática, as serventias citadas teriam os anexos da escrivania cível ou criminal, ou ambas, variando, apenas, o anexo
- notas, registro geral e de protestos de títulos, serviços
do júri das execuções criminais e menores.
4.4. Daí porque a denominação Ofício de Justiça (que
são as escrivania cível e criminal, ou ambas) tem cabimento em qualquer hipótese, ainda que não seja implantada,
"in totum" a nova distribuição dos serviços, justamente porque o Tabelionato será anexo de só uma delas (art. 100) ou
de a:mbas (art. 101).
5. Niem poderia ser diferente, pois haveria tumulto
inadmissível se para algumas, continuasse a denominação
Cartório de Notas e Ofício de Justiça, e para outras Ofício
de Justiça e Anexos, segundo não se encontrassem ou já
estivessem sob a: nova disciplina imposta pela Resolução n.~
1-7 ] .
6. Por outro lado, não há qualquer prejuízo aos possíveis interessados ao provimento dos- ofícios vagos, uma vez
que, ouvida a E. Corregedoria Geral da Justiça a respeita
dos anexos e da situação transitória até ocorrência das condições constantes dos artigos 100, parágrafo único e 101, §§
l.~ e 2.~, a sua manifestação constará do edital respectivo,
para conhecimento dos candidatos que, assim, saberão a
situação que irão encontrar e enfrentar.
7. Nesta ordem de consideração,. pois, opino se mantenha a orientação no sentido de chamar àquelas serventias,
tenha havido ou não subsunção às novas normas da Resolução n.~ 1-71, de Ofícios de Justiça e Anexos.
8. É o parecer, sub-censura.
São Paulo, 12 de março de 1973.
José Haroldo de Oliveira e Costa
Juiz de Direito Auxiliar da Previdência do Tribunal de
Justiça".
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CONSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA

AGRAVO DE PETIÇAO N.9 217.090
JACAREt
- Agvt. Elísio Vilela Imóveis da Comarca:

Agvdo. Oficial do Registro de

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
petição n .~ 217.090, da comarca de Jacarei, em que é agravante Elísio Vilela e agravado o Oficial do Registro de Imóveis da comarca,
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso.
Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro
de Imóveis da comarca de Jacareí, que recusou-se a transcrever carta de adjudicação que lhe fora apresentada pelo
agravante, extraída dos autos do inventário de Francisco Antônio de Souza Titico, Maria Justina Tolosa e José de Souza
Bicudo, tendo por objeto dois imóveis rurais. Entendeu o
suscitante que o título não preenchia os requisitos indispensáveis ao fim colimado, por insubsistirem os princípios da
especialidade e côntinuidade do registro, nos termos dos arts.
244 'e 247 do Decreto n .9 4.857, de 9 de novembro de 1939.
Processada a medida, sobreveio a sentença de fls. 127-132
que deu pela procedência da dúvida, ensejando recurso regular do interessado, tendo a douta Procuradoria Geral da
Justiça opinado pela manutenção do julgado.
Nega-se provimento ao agravo.
O agravante apresentou a registro carta de adjudicação
tendo por objeto dois imóveis rurais: o primeiro deles fora

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

85

adquirido inventariado Fracisco Antônio de Souza Titico através das transcrições ns. 744, 765 e 766, a primeira de 9 de
outubro de 1897 e as restantes de 8 de fevereiro de 1898,
sem mencionar qualquer especificação de área, característicos ou confrontações das glebas, constando apenas tratar-se
de partes de terras e benfeitorias em comum, neste município, no sítio denominado Paraty, dividindo com a Fazenda
J aguary e outros".
Sucede que o inventariado,. por escritura de venda e compra de 2 de julho de 1934, transcrita sob o n.9 1.616 no Registro Imobiliário local, alienou a terceiro três alqueires de
terras, mais ou menos, havidos pelas citadas transcrições
744, 765 e 766, não constando se o imóvel estava sendo transmitido no todo ou em parte.
E a carta de adjudicação extraída do processo de inventário artíbuiu graciosamente ao imóvel uma área de 62,92
ha., ou 26 alqueires, fixando-o, por outro lado, em lugar
certo e determinado, o que era inadmissível, quando é exato
que o "de cujos" houvera apenas partes ideais e em comum
com outros, sem quaisquer especificações, o que é coisa diferente.
Frise~se, de outra parte, que também não se sabe com
que intensidade a referida transcrição n. 9 1. 616 repercutiu
nas transcrições originárias (ns. 745, 765 e 766).

Inegável, assim, que o título não reunia condições de
ser registrado, sendo incensurável a atitude do Oficial Imobiliário .
.0 mesmo se diga, ao propósito, do segundo sítio constante da aludida carta de adjudicação e que com o primeiro
formaria um só todo, ao qual se incute uma área de 9 alqueires. havido que foi pelo finado José de Souza Bicudo em comum com herdeiros de Maria Osória Pereira Tolosa, sem
qualq.llermenção à sua grandeza real e eventuais confrontantes.
86
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Nessas condições, resulta evidente que, diante da imprecisão dos títulos originários, o registro pretendido somente
poderia ser efetuado após as necessárias providências tendentes a. resguardar eventuais direitos, de terceiros, como acertadamente assinalou o parecer do ilustrado Procurador da Justiça oficiante.
Ante o exposto, impõe-se o improvimento do agravo, pagas as custas na forma da lei.
São Paulo, 2 de março de 1973.
Tácito Morbach de Goes Nobre José Carlos Ferreira de Oliveira .Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim -

Presidente
Corregedor Geral da

Vice-Presidente, em exercício.

Advogado: Dr. Jurandyr Fonsi.
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Recurso n. 9 49-72 - Capital - Recte. José Marcondes
Luz - Recda. Comissão de Concurso.
ACÓRD~O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto por José Marcondes Luz contra a decisão da Comissão
de Concurso de remoção e promoção para provimento do 12.'1
Cartório do Registro de Imóveis da comarca da Capital Classe Especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por unanimidade de votos, negar provimento do recurso
para que subsista a decisão recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O recorrente é escrivão do Cartório do Distribuidor e
Anexos da comarca de Franca e teve sua inscrição indeferida para o 12.9 Cartório de Registro de Imóveis da Capital
(cJasse especial) em virtude de exercer cargo de serventuário
em cartório de natureza diversa da que possui a serventia
em concurso.
Irresignado, sustenta o interessado, por via deste recurso,
que se o legislador facultou a remoção dos distribuidores para
Cartório de natureza diversa, desde que da mesma classe,
obviamente permitiu, já que não proibiu, promoção para serventia de natureza diversa, tendo-se em vista o disposto no
decreto-Iei 205-70, artigo 1.9 •
Acrescenta ainda que em face da inexistência de Cartórios do Distribuidor, a não ser os oficializados, não poderiam os escrivães dos Distribuidores concorrer por promoção,
o que seria injusto, os colocaria em posição de inferioridade
perante os demais serventuários.
Improcede o recurso.
88 -
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Já fixou este Eg. Conselho Superior da Magistratura, ao
apreciar o recurso interposto por Lyrio do Prado, entendimento no sentido de que é mister, em casos como o de que
se cogita, embora de natureza diversa, tenha a serventia vaga
a mesma classe do distribuidor interessado, só se admitindo
a inscrição para remoção e não para promoção.
Com efeito, se o serventuário está na penúltima classe
da carreira e inexiste cartório do distribuidor (não oficializado) na comarca da Capital, é claro que esse fato não lhe
confere direito a concorrer a cartório de natureza diversa,
por promoção. Só poderia fazê-lo por remoção, se fosse de
classe especial.
Nem colhe o argumento de que a carreira dos distribuidores jamais atingiria à classe especial. O decreto-lei n.\'
205-70, em seu artigo 1.\' para prevenir esse possível prejuízo,
permitiu aos titulares dos cartórios do distribuidor, contador
e partidor a opção por serventias de qualquer natureza, porém da mesma classe, o que permitirá aos interessados, exercida a opção, galgar a classe final da carreira.
~ o caso do recorrente. Optando, ou inscrevendo-se por
remoção para serventias de qualquer natureza, de 3.9 classe,
nos termos do decreto-Iei n.'? 205-70, poderá alcançar serventia de outra natureza. Se provido numa delas, poderá, ao
depois, v. g. na condição de serventuário de Cartório do Registro Civil, de Notas ou do Registro de Imóveis, ser guindado, por promoção regular, a serventia da mesma natureza,
de classe especial, última da carreira.
O que não se admite é o que ora pretende: passar diretamente da 3.9 classe para a especial, em cartório de natureza diversa daquela de seu cargo atual.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa) Alceu Cordeiro Fernandes - Presidente, em exercício.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim - Vice-Presidente, em exercício.
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Recurso

da Cunha -

n.~

49-72 -

Recorrida -

Capital - Recorrente - Sebastião
Comissão de Concursos.
ACÓRDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto por Sebastião da Cunha contra a decisão da Comissão de Concurso de remoção e promoção para provimento
dos Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais dos 5.'?,
15.'1, 24.'1, 4l.C? e 48.<:' Subdistritos e do 8.0 Cartório de Notas,
todos da comarca da Capital - Classe Especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para que subsista a decisão recorrida, pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
O recorrente, escrivão do Cartório do Registro Civil das
Pessoas Naturais e Anexos do município de Taboão da Serra,
comarca de rtapecerica da Serra, teve indeferida sua inscri~
ção por remoção, só admitida por promoção, para os cartórios do Registro Civil do 5.'? Subdistrito e outros desta Capital (classe especial), porque não foi considerado da mesma
classe das serventias em concurso.
Irresignado, recorreu o candidato, alegando que fun~io
nou como escrivão efetivo em 4." e em entrância espeCIal,
de 1956 a 1964, quando ocorreu o rebaixament~ de sua serventia, com a instalação da comarca de Itapecenca da Serra,
à qual se integrou o município de Taboão da Serra. ~aí se
considerar com direito à remoção para a classe especIal.
Nenhuma razão cabe ao recorrente.
Foi ele provido em 18-7-56, no carg9 de. es~rivão do C9:.r tório do Registro Civil e Anexos do entao dIstnto de TaJ:>oao
da Serra, pertencente à comarca da Capital, sendo, ponsso,
classificado em l.1:> classe, por força do art. 5.'?, letra "a",
inc. lI, da lei 819-50.
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Mais tarde, elevado o distrito a condição de mumclplO,
consoante a Lei 5.285-59 (art. 14, letra "c"), passou o seu território a integrar a comarca de Itapecerica da Serra, na época 1. 9 entrância (art. 18). Esse evento determinou a classificação do cartório e do seu titular em 2.'1' classe (Lei 819-50,
art. 5.'?, letra "b" n.'? lI), pois a promoção do recorrente operou-se "in loco", então permitida ou tolerada.
Posteriormente, com a superveniência da lei 8.051-63,
a comarca de Itapecerica da Serra foi elevada para 2.9 entrância, mas esse fato não influiu na classificação da serventia, nem na de seu titular, nos termos da lei 819-50, art.
5.°, letra "b", n .O lI, então vigente.
Todavia, o DeC.-Iei 158-69, ao elevar a comarca para 3. 9
entrância, determinou a reclassificação da serventia em 3.'"
classe mas não a do seu titular, como bem se vê do art. 4.'?,
inc. lI, letra "b".
E nessa oportunidade já não mais se permitia a promoção "in loco" do serventuário, uma vez que o art 85 do
dec.-lei 159-69 dispôs que "a alteração da entrância da comarca não afeta a situação dos servidores da justiça". Não
se admitiu, portanto, como antes, a elevação do serventuário,
dos escreventes e dos demais auxiliares, juntamente com a
serventia, nem mesmo o seu rebaixamento, aliás sempre resguardada a sua posição nesses, casos, conforme se evidencia
da lei 819-50 art. 53, do dec.-Iei 159-69, art. 53.
Pelas mesmas razões, o rebaixamento verificado por força da Resolução n .'? 1-71 (arts. 6.'? e 63), com o retorno da
serventia à 2." classe, igualmente não alterou a situação do
recorrente, que permanece, assim, como antes, classificado
em 2." classe (parágrafo único do art. 63) .
Daí porque, contando mais de 15 anos de efetivo exercício no cargo de escrivão, o recorrente somente está em
condições de se inscrever "por promoção", às serventias de
classe especial nunca, porém, por remoção, como pretende,
nos termos do art. 27 do dec.-Iei n.'? 519-69.
Ante tais argumentos, a decisão recorrida merece prevalecer integralmente pelos seus próprios fundamentos.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa) Alceu Cordeiro Fernandes - Presidente, em exercício.
(D.O.J., de 21-3-73).
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RECURSO N.9 49/72 -

CAPITAL

- Recte.: Francisco Pereira Lima Netto Comissão de Concursos.

Recda.:

ACÓRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto por Francisco Pereira Lima Netto contra a decisão
da Comissão de Concurso de remoção e promoção para provimento dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais
dos 24. 9, 41.9 e 48.9 Subdistritos do distrito da sede da comarca da Capital - Classe Especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso
para que subsista a decisão decorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O recorrente escrevente habilitado do Cartório de Registro de Imóveis da 12.~ Circunscrição desta Capital, teve indeferida sua inscrição ao concurso de remoção e promoção para
provimento de serventias de classe especial, por não preencher o requisito temporal exigido pelo art. 28 do Dec.-Iei n. 9
159/69.
Pretende o recorrente que o dispositivo legal em apreço
não esclarece devidamente se os 25 anos devem estar completos na data da abertura do concurso ou no encerramento das inscrições, ou mesmo se deverão estar integralizados
no caso de uma possível nomeação. Daí entender que tem
direito à inscrição, porque na data da publicação do indeferimento de sua pretensão, contava 25 anos e 4 dias de
exercício.
Nenhuma razão, porém, assiste ao recorrente.
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o art. 28 do Dec.-Iei 159/69 deixa bem claro que somente será admitida a inscrição dos candidatos que contaram
mais de 25 anos de efetivo exercício no cargo. Esse requisito, como é óbvio, haverá de estar satisfeito senão na data
da inscrição pelo menos até o encerramento do prazo para
as inscrições.
Nem se poderia entender diversamente pois, o art. 8.?
do citado Decreto-lei n.? 159/69 exige que o candidato faça
prova dos requisitos legais, entre os quais figura certidão
de tempo de serviço expedida pela Corregedoria Geral da
Justiça. Se não o fizer, o candidato arrisca-se a ser eliminado sumariamente do concurso como se infere do art. 11, §
3.9 do referido diploma legal.
Fora de dúvida, pois, que a prova do requisito do tempo
de serviço efetivo do candidato deverá ser feita até o encerramento da inscrição, uma vez que constitui pressuposto para
ela, "conditio sine qua non" para a sua admissão, consoante
bem assinalou a Comissão de Concurso.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa)
cício.

Alceu Cordeiro Fernandes -

Presidente, em exer-

José Carlos Ferreira de Oliveira Justiça e Relator.

Corregedor Geral da

Sylvio Cardoso Rolim -

Vice-Presidente, em exercício.
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Recurso n.~ 49-72 - Capital Recda. Comissão de Concursos.

Recte. Sebastião Silva

ACÓRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto por Sebastião Silva contra a decisão da Comissão de
Concursos de remoção e promoção para provimento dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais dos 5. 9, 24.9 41.9
e 48.9 Subdistritos e do 8.9 Cartório de Notas da comarca da
Capital - Classe Especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso
para confirmar a decisão recorrida, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
O recorrente é escrivão do Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais e Anexos do distrito da sede do município de Alto Alegre, comarca Penápolis. Está classificado
como serventuário de 2." classe e não conta mais de 15 anos
de efetivo exercício, motivos pelos quais a Comissão de Concurso não admitiu a sua inscrição para o concurso de cartórios de classe especial, com fundamentos nos arts. 26 e
27 do dec.-Iei 159-69.
Não se conforma, porém, o recorrente, porque foi providQ em cartório pertencente a comarca então classificada
em 3." entrância, sob o argumento de que não se poderia
considerar, no seu caso, a classe da serventia, mas a entrância da comarca. Tanto assim que continua a contribuir
para o IPESP-CPSNOJE nessa qualidade. Entende, assim,
que está em condições de concorrer para cartórios de entrância especial imediatamente superiores às de 3." classe.
Alega ainda que conta mais de 18 anos de efetivo exercício no cargo, a despeito de seus afastamentos para exercer
mandato de prefeito do Município de Alto Alegre, porquan94 -
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to o tempo de mandato eletivo conta-se também para o efeito de concursos na carreira, consoante já se decidiu no Conselho Superior da Magistratura.
Nenhuma razão, porém, assiste ao recorrente, conforme
a lúcida decisão da Comissão de Concurso.
O provimento d orecorrente no cargo de escrivão do Registro Civil do então distrito de Alto Alegre, comarca de Penápolis, ocorreu em 27 de março de 1963. Conseqüentemente ficou classificado em l.~ classe, ex-vi do art. 5.'? , alínea ua ",
inc. II, da lei 819-50, então em vigor. Posteriormente, elevado
o distrito de Alto Alegre à condição de município, por força
da lei n.'? 2456-53, da comarca de 2.~ entrância (Penápolis era,
na ocasião, de 2.~ entrância), foi a serventia classificada em
2.\' classe (Lei n.'? 819-50, art. 5.'? , letra "b", inc. IH), ocorrendo a promoção do escrivão, "in loco", então permitida ou,
pelo menos, tolerada.
Mas a elevação da comarca de Penápolis a 3.~ entrância,
operada pela Lei 8.101-64, art. 101, letra Ub" não altera a
classificação da serventia, que se manteve em 2.g classe, nos
expressos termos do art. 5.'?, letra ub", inc. lI, da lei 819-69.
Com o advento do dec.-Iei 158-69, a comarca de Penápolis foi rebaixada para 2.\' entrância (art. 5. 9 ) mas a situação
do serventuário não se alterou, por força do disposto no seu
art. 85. Essa situação foi mantida pelo art. 53 do dec.-Iei
159-69. Em conseqüência, o recorrente continuou a ser titular do cartório de 2.g classe.
Promulgada a Resolução n.'? 1-71, Penápolis continuou
a figurar entre as comarcas de 2.'1' entrância sem que ocorresse qualquer modificação na situação do recorrente. Permanece, este, como antes, classificado em 2.'1' classe (parágrafo único do art. 63).
Daí a conclusão inafastável de que o recorrente, como
titular de cartório de 2.\' classe, nunca poderia almejar a sua
inscrição ao concurso de cartórios de classe especial.
Por outro lado, o recorrente não conta mais de 15 anos
de efetivo exercício em cargo de escrivão, pois exerceu mandato eletivo por vários anos, afastado do cartório. Não se
enquadra, pois, no preceito do art. 27 do dec.-Iei n.'? 159-69.
Nem vale argumentar com a decisão deste Egrégio Conselho Superior da Magistratura, em cumprimento de julgado do Excelso Pretório em favor de Joaquim Geraldo Corrêa, porquanto, na realidade, não se justifica computar como
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tempo de efetivo serviço de serventuário, para todos os efeitos, inclusive o de concorrer a concurso da carreira, aquele
em que o escrivão esteve exercendo mandato eletivo.
Daí o acerto da Comissão de Concurso ao excluir do tempo de serviço do recorrente os quatro anos em que este, afastado do cartório, exerceu o cargo de Prefeito Municipal.
Tanto mais que, na hipótese dos autos, cuida-se de concurso a ser preenchido pelo critério de merecimento, "sui
generis", entrando, na apuração dos pontos e para a classificação, os fatores merecimentos e antigüidade. E, assim
não se cogita de concurso exclusivamente de antigüidade.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal Pleno deste
Tribunal no rec. n. 9 76.746, interposto por João Batista Almeida Barbosa, com referência a promoção no sistema da
Lei n. 9 819-50, cujo critério se identifica com o atual, adotado pelo dec.-Iei n. 9 159-69.
Aliás, outro não é o regime de promoção do funcionário
público, como se vê do art. 87 da lei 10.261-68, atual Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, consagrando o
critério misto de antigüidade o merecimento para esse fim.
Por aí se verifica que não se pode considerar como preponderante para o provimento de cartórios o critério de antigüidade senão aquele misto, sui generis, da tradição da nossa
legislação específica, para atender às peculiaridades da carreira dos serventuários da justiça e que na verdade mais
se aproxima do merecimento (art. 88, §§ 1.9 e 2.9 da Lei
10.261-68) do funcionalismo público.
Pelo exposto, não se cuidando de tempo de mandato eletivo para promoção por antigüidade e nem para aposentadoria e reforma, como se previa na Constituição Estadual
de 1947 (art. 18) e na Constituição de 1967 e agora se mantém na atual Emenda Constitucional n.9 2-69 mas, sim, de
concurso para provimento de cartórios pelo critério de merecimento, óbvio é que não se justifica a contagem daquele
tempo na espécie. Tanto mais que não se trata de concurso
apenas para promoção mas também para remoção, e que
bem mostra a diversidade da presente hipótese daquela apreciada anteriormente pelo Excelso Pretório, a que se apega o
recorrente.
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Estas, em resumo, as razões pelas quais se nega provimento ao recurso, bem repelido por antecipação, pelos excelentes fundamentos da decisão recorrida, mais extensos e
desenvolvidos, ora integralmente adotados por este Egrégio
Conselho Superior da Magistratura como inteiramente adequados à hipótese.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa)

Alceu Cordeiro Fernandes, Presidente, em exercÍcio

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício.
(D. O . J ., de 8-2-73).
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Recurso n.' 49-72 - Capital - Recte.: Jamil Assuf
Dualibi - Recda.: Comissão de Concurso.
ACóRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto por Jamil Assuf Dualibi contra a decisão da Comissão de Concurso para provimento do 12.'? Cartório do
Registro de Imóveis da Capital:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime negar provimento ao recurso para
que subsista a decisão recorrida.
O recorrente, Escrivão do l.'? Ofício de Justiça e Anexos
da Comarca de Tupã insurge-se contra a decisão da Comissão de Concurso que indeferiu a sua inscrição para o provimento do 12.'? Cartório do Registro de Imóveis da Capital,
por ser titular de serventia de natureza diversa. Alega que
o Decreto-lei Complementar n. 3-69, em seu Art. 222, que
consolidou a norma constante da lei estadual n.'? 6.862-62,
não exige expressamente, que as serventias sejam da mesma
natureza, o mesmo havendo ocorrido com a Resolução n.'?
O

1-71.

Mas improcede manifestamente a pretensão.
Com efeito, embora o art. 222 do Código Judiciário silencie a respeito de tal condição, forçoso convir que norma posterior ao dispor sobre o provimento de cartórios não oficializados, alterou as condições e as exigências desses concursos,
impondo a necessidade de serem as serventias "da mesma
natureza da serventia vaga, da mesma classe (remoção ou
classe imediatamente superior (promoção)". E o que estatui
o Art. 26 do Decreto-lei n.'? 159, de 28-10-69.
Ora, tendo a vaga em apreço ocorrido na vigência da
lei nova, processando-se o concurso sob os efeitos e exigências desta, óbvio é que os pressupostos reclamados dos can98 -
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didatos hão de ser os fixados pela lei nova, como se tem de
cidido iterativamente neste Eg. Conselho Superior da Magistratura.
A Resolução n. 9 1-71 não alterou essa sistemática. Apenas modificou o critério para a classificação das serventias,
escalonando-as em quatro classes, sem consideração a sua
natureza, mas tendo em vista, sobretudo, a entrância da Comarca a que pertencer o Cartório.
Isto posto, os concursos e os requisitos para as admissões, promoções e remoções continuam a ser disciplinados
pelo Decreto-Iei n. 9 159-69, cujo art. 26 exige, no caso de
promoção, que as serventias sejam, também, "da mesma natureza ou com ofício anexo de igual natureza da serventia
vaga".
Ora, o recorrendo é Escrivão de Ofício de Justiça com
anexo de notas não de Registro de Imóveis, pelo que não poderá se inscrever para concurso de provimento de Cartório
de Registro de Imóveis.
Daí o acerto indiscutível com que se houve a Comissão
de Concurso.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de março de 1973.
Tácito Morbach de Goes Nobre - Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça e Relator
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Recurso n.O 49-72 - Capital - Recte.: Rosária Chacon
da Cunha - Recda.: Comissão de Concurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto por Rosária Chacon da Cunha contra a decisão da
Comissão de Concurso de remoção e promoção para provimento dos Cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais
dos 24.9 e 48.9 Subdistritos, do distrito da sede da comarca
da Capital - Classe Especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, sem discrepância, negar provimento ao recurso para
que subsista integralmente a decisão recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A recorrente é escrivã do Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais e Anexos do distrito de Parelheiros,
comarca da Capital.
Tendo sido indeferida sua inscricão ao concurso de remoção e promoção de Cartórios do Registro Civil desta Capital - Classe Especial, por não satisfazer aos requisitos dos
artigos 26 e 27 do Decreto-lei 159-69, recorre sob a alegação
de que está classificada como titular de classe especial, por
força do artigo 63 da Resolução n. 9 1-71.
Não pode vingar porém, a sua pretensão.
A recorrente não foi promovida "in loco" com a elevação
da sua serventia, em decorrência da Resolução n. 9 1-71, porque foi provida nela aos 4 de setembro de 1962, quando a
serventia era classificada em 1.9 classe, nos termos da Lei
819-50 (artigo 5.°, letra lia", inc. II).
É certo que o decreto-lei 158-69 procedeu à reclassificação das comarcas (artigo 3. 9 ) e das serventias, de sorte a
passar à 4.9 classe aquela ocupada pela recorrente (art. 4.°,
inc. IV, letra "c").
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Exato, ainda, que a Resolução n.o 1-71 alterou a situação
dos cartórios dos distritos e Subdistritos da comarca da Capital, colocando as serventias na cIasse especial.
Todavia, a mesma Resolução n. 9 1-71 declarou inalterada a situação dos serventuários, consoante explicitou o parágrafo único do artigo 63, como já o fizera o artigo 85 do
Decreto-lei 158-69.
Assim, a recorrente não obteve a sua pretensa promoção
"in loco", permanecendo classificada na l.Q classe, aquela em
que foi originariamente provida.
Donde se negar provimento ao recurso.
a) Alceu Cordeiro Fernandes, Presidente, em exercício
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso RoHm -

Vice-Presidente em exercício.
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Recurso n. 9 49-72 - Capital - Recte.: Rubens do AmaRecda.: Comissão de Concurso.

ral Gurgel -

ACÓRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto por Rubens do Amaral Gurgel contra a decisão da
Comissão de C'oncurso, que acolheu o recurso de Jether Sottano contra o deferimento da inscrição de outros candidatos
ao concurso de remoção e promoção do 12.9 Cartório do Registro de Imóveis desta Capital:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, sem divergência, negar provimento ao recurso para
confirmar a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Admitidas as inscrições, por remoção dos serventuários
Ary Almeida Carvalho, Dalton de Toledo Ferraz, Manoel de
Lima Machado, Mário Ignácio, Paulo de Tarso da Rocha
Lessa, Rubens do Amaral Gurgel e Tércio Garcia F. dos
Santos, insurgiu-se o serventuário Jether Sottano contra essa
decisão da Comissão de Concurso, por entender que só ele,
recorrente, é escrivão de classe especial e o único a concorrer por remoção. Os demais serventuários só poderão concorrer a promoção, para o provimento do 12.9 Cartórío do
Registro de Imóveis desta Capital (classe especial).
A Comissão de Concurso andou bem ao acolher o recurso.
Com efeito, pelo regime instituído pelo decreto-Iei n. 9
159-69, reduziu-se a carreira dos serventários a quatro classes, ao contrário das seis antes existentes. E os serventuários acima nomeados pertencem às antigas 4.'" ou 5." classes.
Com o achatamento da carreira, em virtude da supressão
de duas classes e a manutenção de quatro classes, a última
continuou sendo a especial.
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A situação é a mesma que ocorreu em relação a Juízes e
Promotores Públicos. As cinco entrâncias então existentes
foram reduzidas a quatro, permanecendo a última como especial.
Ora, os serventuários das antigas 4.9 e 5.9 classes não
eram da última classe da carreira porque havia, ainda, a
classe especial, derradeiro degrau do escalonamento então
existente.
Em conseqüência, devem ser considerados da penúltima classe da: carreira, podendo remover-se para as serventias de 3.9 classe. Não, porém, para as de classe especial.
Aliás, nesse sentido, já decidiu a Eg. Quarta Câmara
Civil deste Tribunal no mandado de segurança n. 9 209.253,
impetrado por Guilherme Pozzobon da Cunha.
Diversa não é a situação daqueles que na vigência da
lei 819-50 eram classificados na 4. 9 classe.
Acresce que no regime instaurado pelo decreto-Iei 159-69,
classificando as serventias em seis classes, criou mais dois
degraus na carreira que, necessariamente deveriam ser percorridos pelos serventuários que se encontrassem nas 4.'" ou
5.'" classes antigas.
E nada impedia o legislador de proceder a essa reclassificação das serventias, aumentando ou restringindo os degraus da carreira, pois é sua função precípua a de estabelecer o que lhe parecer mais justo, tendo em vista o interesse
público. Este, como é óbvio, prevalece sobre os interesses
particulares dos titulares de cargos de carreira.
Eis porque aos serventuários n,ão ocupantes da última
classe da carreira, é vedado concorrer, atualmente, por remoção, para cartório de classe especial. Somente poderão
ser admitidos para concurso de promoção, tal como decidiu a
Comissão de Concurso, com adequados fundamentos, ao acolher o recurso do serventuário Jether Sottano, decisão essa
que fica integralmente mantida. Em conseqüência, nega-se
provimento ao recurso de Rubens do Amaral Gurgel.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa) Alceu Cordeiro Fernandes
Presidente em exercício
José Carlos Ferreira de Oliveira
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim
Vice-Presidente, em exercício
(D.O.J., de 9-2-73).
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Recurso n. 9 49/72 - Capital - Recte.: José Domingues
dos Santos - Recda.: Comissão de Concurso.
ACÓRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto por José Domingues dos Santos contra a decisão da
Comissão de Concurso de remoção e promoção para provimento do 8.9 Cartório de Notas da Comarca da Capital Classe Especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e juridicos fundamentos.
O recorrente, escrivão do 2.9 Ofício de Justiça e Anexos
da Comarca de Leme, de 2.9 entrância, está classificado em
2. a classe. Teve indeferida sua inscrição para o concurso do
8.9 Cartório de Notas da Capital pela Comissão respectiva,
por não possuir o requisito temporal exigido pelo art. 27
do Dec.-Iei 159/69, visto que se lhe descontou os afastamentos para o exercício de mandato eletivo.
Insurge-se o recorrente contra a decisão, sustentando
que os citados afastamentos haverão de ser computados para
o efeito de concurso, na conformidade do que decidiu o E'g.
Tribunal Pleno no mandado de segurança n:;' 197.438, impetrado por Alcides Chacon Couto, por maioria de votos.
Mas o recurso não convence.
Trata-se aqui de concurso pelo critério de merecimento,
e "sui generis" porque, na apuração dos pontos e para a classificação, atendem-se aos fatores merecimento e antigüidade. E nunca poderia ser considerado exclusivamente "por
antigüidade" dadas as peculiaridades de que se reveste tal
concurso.
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Consoante já decidiu este Eg. Tribunal, em sessão plenária, no rec. 76.746, a respeito da promoção no sistema da
Lei 819/50, idêntico ao do Dec.-Iei n.o 159/69, ela "não se dá
por antigüidade, mas exclusivamente por merecimento. Aliás,
antigüidade se conta em tempo e não em pontos. E, a lei
só manda classificar os que tenham maior contagem de pontos, apurados através de vários índices de aproveitamento. O
tempo de serviço figura aí como um desses índices. E mesmo assim a antigüidade atua em função do merecimento.
Pois a lei pressupõe que haja maior tirocínio, experiência,
valor profissional, ao cabo de maior exercício efetivo das
funções. Também por isso, será contrária ao espírito da ]ei
a contagem de ponto para promoção derivada, não da prática
do ofício, mas de exercício de cargos políticos".
É certo que esse julgado foi reformado pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal (rec. extraord. n.? 34. 299-S. P.).
Trata-se, porém, de uma decisão isolada do Excelso Pretório, que ainda comporta - data vênia - reexame e discussão.
Diversamente do regime de promoções do funcionário
público, que se processam alternadamente pelos critérios de
merecimento e de antigüidade na forma que dispuser o regulamento (E.F.F. Lei 10.261/68, art. 87), aqui não se cogita expressamente nem de um, nem de outro desses critérios, senão de um sistema "sui generis", peculiar à carreira dos serventários da justiça e que realmente mais se
aproxima do merecimento como bem se vê do art. 88, §§
1. 9 e 2. 9 , do Dec.-Iei 159/69. É um sistema misto, inerente
a uma carreira eivada de particularidades especiais.
Na espécie, o tempo de serviço é mera e simplesmente
um dos critérios para a atribuição de pontos ao candidato,
ao lado de outros, como títulos, publicação de obra, serviço
prestado à justiça eleitoral, eficiência e boa cooperação e
exercício interino de cargo de serventário (Dec.-Iei 159/69,
art. 20, parágrafo único).
Ora, se a Constituição Estadual de 1947 mandou contar
o tempo de afastamento do funcionário para o exercício de
mandato eletivo para os fins de "promoção por antigüidade
e pagar aposentadoria e reforma" (art. 18), assim também
dispondo a subseqüente Constituição de 1967 e a Emenda
ConstitucionaJ n.o 2-69, é de se entender que tal critério
deve prevalecer quando a promoção for pelo critério de antigüidade, no sentido próprio. Não, obviamente~ quando esse
BOLETI!ll DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
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fator constituir apenas um dos elementos para conferência
de pontos do candidato.
Note-se ainda que no caso em apreço o concurso não é
só para promoção senão também para remoção, o que mais o
afasta dos motivos que levaram o Excelso Pretório a julgar
computável o questionado tempo de serviço.
Se se entendesse que o tempo de mandato eletivo (deputado estadual e prefeito) é computável mesmo quando a antigüidade for considerada elemento relativo ou um dos índices de classificação, como ficariam os candidatos à remoção?
A Constituição nada previu a respeito. Então não poderiam
eles ser beneficiados, pois os critérios não se confundem pela
natureza mesma das respectivas situações.
Foi o que bem acentuou a decisão decorrida, com inegável acuidade e pertinência ao caso.
Daí porque se considerar exclusivamente por merecimento o referido concurso, não se reconhecendo o tempo de serviço prestado no exercício de mandado eletivo maxime atendo-se para a exigência de pontos em razão desse fator (tempo
de serviço). Alude o legislador a "efetivo exercício como escrevente ou outra função exercida como servidor da Justiça, Juiz, Promotor ou Advogado", consoante se vê do art.
20, § único, item 6.9 do decAei 159-69. Fora de dúvida que
a Lei foi taxativa e não admite interpretação extensiva para
abranger outros casos não previstos.
Acresce que o próprio Estatuto dos Funcionários Públicos (lei n. 10.261-68) não considera como de "efetivo
exercício", o tempo do deputado ou prefeito, em se tratando
de promoção por merecimento (art. 78), o que vem em abono
da exegese ora esposada.
Nem se argumente com o disposto no art. 54 do dec-Iei
n.'? 159-69, pois a expressão "para todos os fins" não se aplica às hipóteses do concurso de remoção e promoção como
o de que se cuida. Este, só admite o tempo de efetivo exercício nos cargos ou nas funções expressamente mencionadas
no art. 20, § único, item 6, do dec.-Iei supra referido sem
possibilidade de ampliação.
E ninguém negará à Administração Pública a competência absoluta, inerente, para estabelecer livremente as bases do concurso e os critérios de julgamento para o preenchimento dos cargos públicos e dos outros assimilados, como o
são os da carreira de serventuários.
Q
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Por igual, não se aplica à espécie o precedente julgado
deste Eg. Conselho em que foi computado o tempo de mandato eletivo para o candidato Joaquim Geraldo Corrêa, porque difere bastante do presente.
É que lá determinou-se a contagem para o efeito de
pontos, ao passo que aqui o que se repudia é o afastamento
do serventuário, como prevê o art. 27 do dec.-Iei 159-69.
Pelo exposto, a Comissão de Concurso agiu bem, vedando a inscrição do recorrente ao concurso, porquanto o desconto dos seus afastamentos para o exercício de mandato
eletivo implica em redução de tempo, inferior a 15 anos de
efetivo exercício no cargo de escrivão, requisito que é estabelecido pelo art. 27 supra mencionado.
Eis aí as principais razões pelas quais se nega provimento ao recurso.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa) Alceu Cordeiro Fernandes - Presidente em exercício.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor da Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim ~ Vice-Presidente, em exercício.
(D. O. J., de 21-3-1973).
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Agravo de Petição n .'! 214.496 - Capital - Agvte.: César
Ciampolini Júnior e Mário Pimenta Camargo - Agvdo.:
Oficial do 5.° Cartório de Registro de Imóveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
petição n .O 214.496, da comarca de São Paulo, em que são
agravantes César Ciampolini Júnior e Mário Pimenta Camargo e agravado o Oficial do 5.9 Cartório de Registro de
Imóveis da comarca:
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, dar provimento ao agravo para
determinar que se proceda a transcrição da escritura apresentada pelos agravantes. Custas como de direito.
Trata-se de dúvida suscitada pelo serventuário do Registro de Imóveis para a transcrição de uma escri tura de
compra e venda e de cessão de direitos em que figuram como
vendedores os proprietários de um terreno situado entre a
Avenida Nove de Julho e a Rua Alvaro de Carvalho, com
frente para ambas as vias públicas e como comprador o
agravante Mário Pimenta Camargo. Nessa escritura comparecem como anuentes cedentes, entre outros, o Espólio
de Beatriz Lacaille Ciampolini, representado pelo inventariante César Ciampolini Júnior, uma vez que o imóvel objeto da venda havia sido compromissado, anteriormente, ao
casal 'd a inventariada. Nesse terreno, os anuentes cedentes
haviam constituído um prédio próprio para garagem e conjuntos comerciais, denominado "Edifício Garage das Bandeiras", tendo celebrado com terceiros, entre os quais o comprador Mário Pimenta Camargo, compromissos de venda de
unidades autônomas, constituindo cada uma um box de garage, com a respectiva fração ideal do terreno.
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Funda-se a dúvida no fato de que na escritura de venda em questão não compareceram pessoalmente os herdeiros da inventariada Beatriz Lacaille Ciampolini, como era
necessário, uma vez que haviam recebido em partilha os seus
quinhões, inclusive os bens agora alienados, devendo ainda
ser registrado o formal de partilha de cada herdeiro.
Processada a dúvida, com o parecer favorável do Curador
de Registros Públicos, decidiu-a o MM. Juiz, julgando-a procedente. Houve recurso e nesta instância manifestou-se a
Procuradoria Geral da Justiça pela confirmação da sentença recorrida.
O disposto no artigo 1801 do Código Civil, reproduzido
no artigo 513 do Código de Processo Civil, não impede o registro pretendido, nem há que se registrar o formal de partilha dos herdeiros, para observância do princípio da continuidade do registro.
O casal da inventariada não era titular do domínio sobre
o imóvel alienado, mas apenas compromissário comprador.
Por isso mesmo, na escritura de venda lavada a registro, compareceram como vendedores os proprietários do
imóvel, tendo o Espólio de Beatriz Lacaille Ciampolini
comparecido tão só na qualidade de anuente e cedente
de seus direitos aquisitivos, representado pelo inventariante
César Ciampolini Júnior. No inventário foram inventariados
e partilhados unicamente os direitos decorrentes do compromisso de compra do terreno e do empreendimento da construção da "Garage Automática das Bandeiras", representado pelo saldo das vendas das unidades autônomas. Para
efetivação dos compromissos e conclusão dos negócios realizados pelo casal da inventariada deram os herdeiros poderes
ao inventariante, que foi também autorizado pelo Juiz do
inventário a outorgar as escrituras que fossem necessárias.
O fato de estar findo o inventário não impedia que o
inventariante ficasse autorizado a outorgar as escrituras, representando o Espólio, para conclusão dos negócios realizados,
em especial havendo anuência expressa dos herdeiros, como
já se dicidiu em hipótese semelhante (Rev. Trib. 413/197).
A transcrição do formal de partilha não se faz necessário para o efeito da continuidade do registro, porque a transmissão é feita pelos titulares do domínio diretamente ao comBOLETIM DA ASSOCIACÃO DOS SERVENTUARIOS
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prador, o segundo agravante, comparecendo à escritura o
Espólio referido tão só como anuente cedente dos seus direitos de compromissário adquirente.
Pelos motivos expostos é dado provimento ao recurso,
para que se faça o registro pretendido, julgando-se improcedente a dúvida.
São Paulo, 16 de fevereiro de 1973.
Tácito Morbach de Goes Nobre - Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim - Vice-Presidente, em exercício
Advogados: Drs. Antonio Celso de Carvalho Pinto e Mário Masagão Filho.
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Agravo de Petição n.~ 215.363 - Ourinhos - Agravante: Edgard Archangelo - Agravado: Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca.
ACÓRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 9 215.363, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
Edgard Archangeio e apelado o Oficial do Registro de Imóveis da Comarca:
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, conhecer do recurso como agravo
de petição e negar-lhe provimento. Custas como de direito.
Ao lhe ser apresentada para registro uma carta de adjudicação expedida nos autos da ação executiva movida contra
Harugi Seno, por Edgard Archangelo, exigiu o Oficial do Registro de Imóveis a transcrição em nome do devedor executado do imóvel arrematado pelo credor exeqüente, para
o efeito da continuidade do registro. Satisfeita a exigência
com o oferecimento da escritura de aquisição do imóvel feita
pelo devedor Harugi Seno, recusou-se o Oficial a fazer a
transcrição deste título pelo inobservância do artigo 65 da
lei n. 9 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do artigo 11 e parágrafo l.9 do decreto-Iei n. 9 57/66, regulamentados pelo decreto n.O 62.504/68,
Processada a dúvida, foi ela julgada procedente, ensejando recurso de agravo de petição interposto pelo interessado e recebido como apelação, à vista do disposto no artigo
206 do decreto-Iei n. 9 1. 000/69. Subiram os autos e nesta
instância a Procuradoria Geral da Justiça opina pelo desprovimento do recurso, que teria sido bem recebido como apelação.
O recurso admissível é o de agravo de petição, uma vez
que o decreto-Iei n. 9 1. 000, de 21-10-69, cujo artigo 206 esta-
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belece o recurso de apelação da decisão que julgar a dúvida,
teve a sua vigência adiada para 30-6-1973, pelo decreto n.o
71.523, de 11-12-72.
Quanto ao mérito, é confirmada a decisão recorrida, que
bem decidiu a espécie.
A transcrição da escritura de compra em que figura como
adquirente o executado Harugi Seno não pode ser feita porque se refere à aquisição de area inferior ao módulo estabelecido por lei para a região, fato reconhecido pela parte, o
que contraria o disposto no artigo 65 do Estatuto da Terra e
no artigo 11, parágrafo U do Decreto-lei n. 9 57/66, considerando-se nulo e de nenhum efeito qualquer ato que infrinja
o preceito legal proibitivo do desmemoramento de imóvel
rural em área de tamanho inferior ao quociente da área total pelo número de módulos constantes do certificado de cadastro. Os dispositivos legais mencionados já foram proclamados como legítimos em face da Constituição Federal, pelo
Colendo Supro Tribunal, uma vez que nada mais fazem do
que estabelecer uma limitação em favor do bem estar da
comunidade, afastando, na medida do possível, não só o latifúndio, como também o minifúndio, de modo a propiciar o
melhor desenvolvimento da economia rural. Tais disposições de elevado objetivo econômico-social não contrariam o
direito de propriedade, hoje condicionado à sua função social.
Se o critério de fixação do módulo (artigo 4.9 do Estatuto
da Terra) merece reformulação é matéria que escapa ao controle jurisdicional" (Rev. Trib. 418/405).
A circunstância de constar da escritura de compra de
Harugi Seno que a transação está isenta das condições do
Estatuto da Terra não modifica a situação porque a vontade das partes não prepondera sobre a lei, como acentua a
Procuradoria da Justiça em seu parecer, lei essa que é de
ordem pública.
Do mesmo modo, o fato consumado da arrematação feita pelO credor não convalida a transmissão feita de modo viciado, como dispõe o artigo 11 e parágrafo l.? do decreto-Iei
n.? 57, de 1966.
Pelos motivos expostos é negado provimento ao re"curso.
São Paulo, 16 de fevereiro de 1973.
Tácito Morbach de Goes Nobre - Presidente.
JOsé Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim - Vice-Presidente, em exercício.
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Agravo de Petição n.' 215.851 Santa Paula Melhoramentos S. A. gistro de Imóveis da Comarca.

Santo André - Agte.:
Agvdo.: Oficial do Re-

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
petição n.'? 215.851, da Comarca de Santo André, em que é
Agravante Santa Paula Melhoramentos S. A. e Agravado o
Oficial do Registro de Imóveis da Comarca:
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso,
pagas as custas como de direi to.
Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de
Imóveis ao lhe ser apresentada para registro uma escritura
de confissão de dívida garantida com caução de direitos resultantes de compromisso para aquisição de lotes de terreno.
A decisão recorrida julgou procedente a dúvida, pela
falta de certificado de quitação exigível das empresas vinculadas à previdência social. Recorreu a apresentante do título sendo o MM. Juiz mantido a sua decisão. A procuradoria da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
Verifica-se dos autos que a agravante confessou-se devedora de "Besouros Veículos Ltda.", e para garantia da dívida deu-lhe em caução direitos de que é titular, para a
aquisição de diversos lotes de terreno, mediante escritura de
compromisso de compra e venda. Em seu recurso a agravante
esclarece que se trata de "inscrição da caução de direitos de
contratos de compromissos de imóveis" e que "a caução é
lançada no Registro de Imóveis para fins de publicidade geral-específica" .
O registro da escritura apresentada pela agravante, mediante sua inscrição, no registro de imóveis, não pode ser
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realizado. Os atos praticados no registro de imóveis, mediante inscrição, transcrição ou averbação, estão enumerados no
artigo 178 do decreto n. 4.857/39, relativo à execução dos
serviços concernentes aos registros públicos. E entre eles
não se menciona a caução de direitos aquisitivos em garantia do cumprimento de obrigação contratual. O registro pretendido seria admissível apenas no Registro de Títulos e Documentos. E uma vez que a pretendida inscrição da caução
no registro de imóveis não é admissível, ociosa torna-se a
indagação da necessidade, ou não, da apresentação do certificado de quitação relativamente a débito para constituição
de previdência social.
Pelos motivos expostos é negado provimento ao agravo.
São Paulo, 16 de fevereiro de 1973.
Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente.
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício.
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Agravo de Petição IV 216.764 - Capital ~ Agvte.: Felipe Cueto - Agvdo.: Oficial do 7.° Cartório de Registro de
Imóveis da Capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
petição n.? 216.764, da comarca de São Paulo, em que é agravante Felipe Cueto e agravado o Oficial do Sétimo Cartório
de Registro de Imóveis da comarca:
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso,
pagas as custas como de direito.
Recusou-se o Oficial do Registro de Imóveis a proceder
à transcrição da escritura definitiva de venda e compra celebrada entre João Carlos de Azevedo e sua mulher e o agravante Felipe Cueto, respectivamente como vendedores e comprador e na qual figuram Hércules de Mello Faro e sua
mulher, como anuentes cedentes, tendo por objeto o imóvel
mencionado e descrito no título, dando como motivo de recusa constar do cartório comunicação de que o cedente Hércules Faro estava impedido de dispor de seus bens, nos termos do artigo 1.0 do decreto-lei n.? 685/69.
HoUve recurso, tendo a Procuradoria Geral da Justiça
opinado pela confirmação da sentença recorrida.
Segundo consta da escritura apresentada, o plimeiro cedente Hércules Faro é compromissário adquirente, mediante escritura pública, com quitação do preço, datada de 17-31959, devidamente inscrita no 7.9 Cartório do Registro de
Imóveis, do imóvel objeto da venda feita ao agravante. O
registro da escritura de compromisso de venda e compra
assegura ao compromissário comprador direito real oponível a terceiros, podendo, exigir do vendedor proprietário a
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escritura defintiva ou obter adjudicação judicial do imóvel.
O comparecimento de Hércules Faro à escritura de venda,
como anuente e cedente de direitos aquisitivos, importa em
disposição de bens, disponibilidade proibida por qualquer forma, direta ou indireta, pelo decreto-lei n.'? 685/69, a cujos
efeitos está sujeito o cedente.
As promessas de cessão constantes dos instrumentos particulares ajustados com Mauro Faria e Joel Silveira e Silva
e entre estes e o agravante não favorecem a este último.
Nenhum desses escritos foi levado ao registro para a sua validade, quer entre as partes contratantes, quer em relação
a terceiros, nos termos do artigo 135 do Código Civil. Além
disso, trata-se de escritos particulares sem testemunhas e o
de fls. 15 não tem a asSinatura de um dos contratantes, faltando ainda o reconhecimento de algumas firmas, falhas e
omissões que impedem o seu registro.
Assim, subsiste unicamente o compromisso quitado e inscrito, celebrado entre os titulares do domínio e Hércules
Faro, o qual, no momento, está sujeito às restrições impostas
pelo decreto-lei n.'? 685 e, por isso, impedido, por qualquer
forma, direta ou indireta, de dispor de seus bens.
Pelos motivos expostos é negado provimento ao gravo.
São Paulo, 16 de feveiro de 1973.
Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente.
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício.
Advogado: dr. Nelson J. Garcia.
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Agravo de Petição - 217.621 . - Capital - Agvte.: Cleber Teixeira Baroni e Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Circunscrição.
ACóRDAO
Vistos, discutidos e axaminados estes autos de agravo
de petição n. 9 217.621 da Comarca de São Paulo, em que é
agravante Cleber Teixeira Baroni e agravado o Oficial do
Registro de Imóveis da 1U Circunscrição da Comarca da
Capital.
Acordam os membros do Conselho Superior da. Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recurso.
l-Levado a registro o compromisso de venda e compra
de fls. 5/6 lavrado entre John Miles, representado por sua
procuradora Jennifer Pauline James, na conformidade do
substabelecimento feito por Margareth Lillias Marsden e constante das notas do I!.? Tabelionato da Capital, e o agravante, tendo por objeto o imóvel sito à Rua Conde de Itu n.? 901
(antigo n.? 877), no loteamento chamado Jardim Estrela, pertencente ao 29. Subdistrito de Santo Amaro, suscitou dúvida o agravado.
II - Alega que a mulher do promitente vendedor não
compareceu ao ato, posto que o regime de bens entre
ambos seja o de separação de benS; o escrito não
contém referências sobre a lei previdenciária; a procuração, de inicio, foi outorgada a Margareth Lillias Marsden,
que a substabeleceu a Jennifer Pauline James, havendo diversidade de declaração entre o título registrando e o documento de fls. 18.
Conclui o agravado com o informe de que escritura definitiva -de venda e compra relativa ao mesmo imóvel, transcrita por estar formalmente em ordem, e que se encontra
0
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às fls. 28/30, foi celebrada entre o promitente vendedor do
compromisso, John Miles, e Olga Sviaghin.
lU - Regularmente processada, a dúvida foi julgada
procedente. Inconformado, recorreu o agravante e o parecer
da Procuradoria Geral da Justiça (fls. 61) é pelo improvimento do agravo.
IV - Segundo os autos, em face da transcrição da escritura de fls. 28/30, por apresentar-se formalmente em termos,
não é possível a inscrição do compromisso de venda e compra de fls. 5/6, porquanto a propriedade já foi devidamente
adquirida por terceiro. (Art. 530 do Código Civil).
O título referido foi prenotado (fls. 6v.) porém o registro
não foi feito em razão de falhas não supridas pelo agravante.
Assim é que a outorga uxória da mulher do promitente
vendedor, em que pese serem casados pelo regime da separação de bens (fls. 15), era indispensável por força do que dispõe o art. 235 do Código Civil, inciso I.
Por outro lado, como é exigível, a menção às restrições
insertas na legislação previdenciária não consta do compromisso em questão.
E manifesta é a diverg·ência entre a declaração contida
no título, quanto aos instrumentos de representação do promitente vendedor, e o documento de fls. 18/19.
V - De resto, eventual debate quanto à legitimidade
da transcrição da escritura definitiva de fls. 28/30, por vícios
que estariam prejudicando a inscrição do compromisso de
fls. 5/6, com algum reflexo na anterioridade da prenotação
deste último, de se ver, nos estreitos limites do processo de
dúvida não é admissível (fls. 31/33).
VI - Nestas condições, nega-se provimento ao recurso .
. Custas na forma da lei.
São Paulo, 16 de fevereiro de 1973.
Tácito Morbach de Goes Nobre - Presidente.
JoSé' Carlos Ferreira de Oliveira Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim -

Corregedor Geral da

Vice-Presidente, em exercício.

Advogado: dt. Pedro Theodoro Dutra.
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AGRAVO DE PETIÇAO N.'? 213.803
SAO PAULO
- Agvte.: Ahmed Abdul Razak Najjar do 15. 9 Cartório de Registro de Imóveis.

Agvdo: Oficial

ACÓRDÃO
Vistos, reJatados e discutidos estes autos de agravo de
petição n.'" 213.803, da comarca da Capital, em que é agravante Ahmed Abdul Razak Najjar, sendo agravado o Oficial
do 15.'" Cartório de Registro de Imóveis.
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao recul'So.
O agravado recusou-se ao cancelamento de inscrição hipotecâria requerida pelo agravante, por entender que o ato
deveria ser precedido de mandado judicial, desde que pende
entre as partes ação de consignação em pagamento.
Processada a medida, sobreveio a sentença de fls. 23/24,
que deu pela procedência da dúvida.
Irresignado, agravou tempestivamente o interessado
(fls. 26/29), mediante recurso regulannente processado, sendo pela confirmação o parecer da douta Procuradoria Geral
da Justiça (fls. 40/41).
Nega-se provimento ao recurso.
O ora agravante intentou ação de consignação em pagamento contra o seu credor hipotecârio e o mandatârio deste, na dúvida sobre quem seria o legítimo credor. Todavia,
logrou obter do credor originârio, a quem outorgara a garantia real, quitação e autorização para que se cancelasse
a hipoteca, o que provocou a suscitação do Oficial imobiliârio, acolhidã pelo julgado recorrido.
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Assim não havia como realizar-se o registro pretendido,
pois como assinalou o lúcido parecer da Procuradoria da Justiça oficiante, se há incerteza sobre quem seja o verdadeiro
credor, não pode a garantia ser cancelada, porque só o credor
legítimo pode cancelá-la.
De outra parte, coino bem lembrou esse mesmo parecer,
não há prova de que a outorgante da procuração- de fls. 4
esteja no exercício da inventariança e nem de que o crédito
tenha sido regularmente inventariado.
Nessas condições, impõe-se o improvimento do agravo,
mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
São Paulo, 24 de janeiro de 1973.
aa) Al,ceu Cordeiro Fernandes - Presidente, em exercicio.
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da
Justiça e Relator.
Sylvio Cardoso Rolim - Vice-Presidente, em exercício.
Adv.: Dr. Nelson Tabacow Felmanas.
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ACÓRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
petição n. 9 219.5U9, da comarca de São Paulo, em que é agravaao o sr. Oficiru do 15.9 Cartório de RegIstro de ImóveIS.
Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por votação unànime, dar provimento ao recurso, pagas as custas como de direi to.
O Oficial do 15.9 cartório de Registro de Imóveis levantou dúvida em proceder a inscrição da escritura de confissão
de dívida e hipot eca, outorgada por Estella Eppler Zablith
e seu marido em favor da recorrente, porque não foi apresentado o certificado de quitação do Instituto Nacional de Previdência Social para a primeira alienação ou oneração do
imóvel, após a vigência do Decreto n. 9 66, de 21-11-66.
Manifestou-se a agravante, impugnada a dúvida e oficiando no feito, o dr. Curador opinou pela sua procedência.
O julgamento foi convertido em diligência para que fosse informada a data da construção averbada (fls. 31 v.).
Após a informação, a dúvida foi julgada procedente (fls. 18),
ensejando o recurso de fls. 22, que obteve parecer favorável
da douta Procuradoria Geral da Justiça (fls. 31).

Dá-se provimento ao recurso para, reformando a decisão, determinar a inscrição da escritura de confissão de dívida e hipoteca.
O prédio oferecido como garantia hipotecária foi construído antes da vigência do Decreto-Iei n. 9 66, de 21 de novembro de 1966, conforme prova feita pela recorrente, após
a sentença (doc. de fls. 24).
Dispensável, assim, a exibição do certificado de quitação
(CQ), exigível somente nos casos de prédio ou unidade imobiliária com construção terminada após a vigência do DeBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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ereto-lei n. 0 66-66. Aliás, nesse sentido já decidiu este Egrégio Conselho, no agravo de petição n.'? 210.796 da comarca
de Campinas, em sessão de 14 de julho de 1972.
São Paulo, 5 de abril de1973.
Tácito Morbach de Goes Nobre José Cados Ferreira de Oliveira
Justiça e Relator.
Alceu Cordeiro Fernandes -

~

Presidente.
Corregedor Geral da

Vice-Presidente.

Advogado: dr. Elias Pio Monteiro da Silva Júnior.
(D. O., de 10-4-1973).
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO

N.

'I

1/73

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Cor·
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais.
Considerando a necessidade de melhor disciplinar o fornecimento de relações diárias dos títulos protestados a terceiros interessados e à publicação das mesmas pela imprensa, bem como o decidido no Processo C.G. n .9 37.747-7,
Resolve
Artigo V - Somente depois de efetivado o protesto, e
em cada caso, poderão ser fornecidas certidões ou informações a terceiros estranhos os títulos levados aos Cartórios
de Protestos de Títulos.
Artigo 2.9 - Tratando-se de solicitação da Associação
Comercial ou da Associação dos Bancos do Estado, os Cartórios continuarão a lhes fornecer uma relação diária dos
protestos já tirados, com a nota de se cuidar de informação
reservada, vedada sua publicação pela imprensa, mesmo parcialmente.
Parágrafo Lo - A obrigação prevista neste artigo será
suspensa se o seu caráter sigiloso for desatendido.
Parágrafo 2.9 - Da referida relação constarão as decla-·
rações eventualmente prestadas ao Cartório pelos interessados, desde que sejam diretamente vinculados aos títulos levados a protestos.
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Artigo 3.9 - Revogam-se as disposições em contrário,
continuando em vigor, o mais que se contém no Provimento
n. 9 10-70.

Publiquem-se, registre-se e cumpra-se.
São Paulo, 18 de janeiro de 1973.

José Carlos Ferreira de Oliveira Justiça.

Corregedor Geral da

(D.O.J., de 25-1-73).
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PROVIMENTO

N.

~

2/73

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Considerando o disposto nos arts. 231, parágrafo único
do Código Judiciário do Estado (Dec. Lei Complementar n.'?
3, de 27-8-1969) e 31, § 3.~ do Dec. Lei n.~ 159, de 28-10-1969,
cc. o art. 63 da Resolução n.~ 1 de 29-12-71 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
Considerando o disposto nos arts. 291 do Código Judiciário do Estado (Dec. Lei Complementar n.'? 3, de 27-8-1969),
e 31, §§ l.~ e 2.~ do Dec. Lei n.O 159, de 28-10-69;
Considerando o que ficou decidido no processo C. G .
n. 9 32.360/69,
Resolve;
Art. l.~ - Os vencimentos dos escreventes de serventias
não oficializadas constarão de uma parte fixa, nunca inferior
ao salário mínimo local, acrescida de um adicional, na base
de acordo ajustado por escrito com o Serventuário.
§ U - Os acordos salariais, atendidos os critérios fixados neste provimento, serão homologados pelo Juiz Corregedor Permanente da respectiva serventia.
§ 2.9 - A homologação dos ajustes de salários será comunicada à Corregedoria Geral da Justiça, para os devidos
fins.
Artigo 2.9 - Na eventuàlidade de divergência entre os
interessados, os vencimentos serão estabelecidos pelo Juiz
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Corregedor Permanente, observadas as normas deste provimento.
Artigo 3. 9 - Os salários dos escreventes serão fixados
dentro. da seguinte escala, ocorrendo o reajuste automático
de acordo com a majoração dos índices estabelecidos:
I - Serventias de U classe - salário acrescido do adicional de 20 %;
II - Serventias de 2.~ classe - salário acrescido do adicional de 30 %;
In - Serventias de 3.~ classe - salário acrescido do
adicional de 35910;
IV - Serventias de classe especial - salário acrescido
do adicional de 40 %.
Parágrafo único - Independentemente da classe a que
pertencer a serventia, os escreventes de 3. 9 categoria perceberão mais um adicional de 5%, os de 2.9 categoria um adicional de 10% e os de L'? categoria um adicional de 15%,
que incidira sobre o total devido.
Artigo 4.9 - Os auxiliares da serventia perceberão salários não inferiores ao mínimo legal, sem prejuízo do que
for convencionado a mais e os menores entre 12 e 18 anos
poderão ter os vencimentos reduzidos segundo as normas da
legislação trabalhista.
Artigo 5. 9 - Os interessados recorrerão ao Juiz Corregedor Permanente da serventia, solicitando as providências necessárias para o regular cumprimento das obrigações por
parte dos Serventuários, os quais ficarão sujeitos às sanções
disciplinares cabíveis.
Parágrafo único - Quanto aos auxiliares, incumbe a
observância das disposições legais específicas, em decorrência
do que preceitua o artigo 38 do Decreto-lei n.O 159-69.
Artigo 6.° - Caberá ao Juiz Corregedor Permanente traçar as normas adequadas ao efetivo cumprimento do disposto no artigo 231 do Código Judiciário do Estado, c/c os
parágrafos l .'? e 2.'? do artigo 31 do Decreto-lei n. 9 159-69,
aplicando as regras seguintes:
I - Para a fixação do número de escreventes e de auxiliares da serventia sob sua alçada, será ouvido, previamente
o Serventuário e deverão ser atendidas, na medida do possível, eventuais- peculiaridades locais:
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II - Para fins da classificação dos escreventes nas três
categorias previstas em lei, mediante proposta do Serventuário sujeita a sua homologação deverão ser obedecidos os
requisitos seguintes:
a) - Capacidade funcional;
b) - Assiduidade;
c) - Antigüidade na função exercida na serventia;
d) - Títulos e comprovantes de conclusão de cursos
relacionados com a função;
e) - Encargos de família;
f) - Idade;
g) - Tempo de serviço público;
h ) - Inexistência de faltas disciplinares.
UI - Para fins de acesso de uma categoria a outra,
mantida a exigência da proposta do Serventuário e de sua
homologação, serão observados os requisitos mencionados no
inciso anterior.
Artigo 7. ~ - A partir da vigência deste provimento, todos
os escreventes ficam classificados na 3.9 categoria, devendo
a implantação prevista no artigo 6.~ ser feita no prazo de
60 dias.
Artigo 8. 9 - Todos os atos e decisões dos Juízes Corregedores Permanentes sobre a matéria tratada neste provimento serão obrigatoriamente comunicados à Corregedoria
Geral da Justiça.
Artigo 9.~ ----: Este provimento entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 11 de maio de 1973.
J osé Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da
Justiça.
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PROVIMENTO

N.9

3/73

o DeiembargadOl' José Carlos Ferreir a de Oliveira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de Sã o Paulo, no uso de
suas atribuições,
Considerando que durante os trabalhos de Correição Geral realizados nas Comarcas do interior do Estado verificouse que a forma de distribuição de inquéritos policiais dificulta a sua movimentação no Forum;
Consideran do a conveniência de uma melhor disciplina
na distribuição dos inquéritos policiais, evitando-se a tramitação desnecessária entre os ofícios de justiça e o cartório
do Júri,
Determina:
I - Nas Comarcas do interior do Estado os inquéritos
policiais, concluídos ou não, dentro do prazo legal, e os processos sumários da Lei n.'? 4.6 11-65, serão remetidos ao Forum, para distribuição, através do cartório do distribuidor.
II - Feita a distribuição, os inquéritos e os processos
sumários serão encaminhados aos ofícios competentes, onde
serão registrados no "Registro Geral de Feitos Criminais" e
submetidos a despacho do Juiz.
lU - Nos casos de pedidos de dilação de prazo, após
a distribuição, os inquéritos tramitarão diretamente entre
a delegacia de polícia e o ofício competente.
IV - O ofício organizará fichário dos inquéritos devolvidos à polícia, a fim de que sejam reclamados depois de
decorrido o prazo deferido pelo Juiz. A ficha será a mesma
que, depois, passará a integrar o fichário dos processos em
andamento, ou de processos findos, conforme a hipótese.
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OI mqu6rltos por crime doloso contra a vida coro cart6r1o que tiver o anexo dos serviços do
(
63, Decreto-Ie1 D.' 158-69).
pNVtmento entrari. em vigor na data de sua pubUcagIo tevopdas &8 dlapos1çães em contrário.
Publtqúe-ae. Regl8tre-se. CUmpra-se.
SIo Paulo 21 de mato de 19'13.
J0a6 carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça.

nrIo

(D.O., de 23-5-'11).
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PROTOCOLADO CG N.Q 445-73
Parecer emitido pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da
Corregedoria no Protocolado CG n.'? 445-73 - E, devidamente
aprovado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral
da Justiça.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça.
1. Trata-se de ofício do MM. Juiz em exercício na 1.'1
Vara Distrital de Santo Amaro, solicitando providências desta
E. Corregedoria naquilo que concerne ao endereçamento da
correspondência dirigida às diversas Varas Distritais, que
vem eivada de erros pela não observância da nova denominação e numeração daquelas Varas, conseqüente à vigência
da Resolução n.'? 1-71.
2. Atentando que o fato acima relatado derivou da
mudança da numeração das atuais Varas Distritais, circunstâncias que tem gerado certos equívocos e desencontros na
expedição e remessa de ofícios, precatórias e outros papéis
destinados aos referidos Juízes, opino no sentido de ser recomendado aos MM. Juízes de Direito de todo o Estado a
fiscalização e fiel observância, pelas serventias, da denominação emprestadas às Varas Distritais pela Resolução n.'?
1-71 - (Artigo 25 e Tabela-anexa "c").

Por derradeiro, caso aprovado este parecer, proponho seja
o mesmo publicado no Diário da Justiça, para conhecimento
dos interessados.
A consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 17 de janeiro de 1973.
Juiz de Direito Auxiliar.
(D.O.J., de 20-1-73).
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PROTOCOL\A:DO

5.758/73

Excelen tissimo Senhor Corregedor Geral:
Inconformado com v. decisão de Vossa Excelência, proferida no processo C.O. 17-72, o senhor Walter Tebet, Escrivão do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e
Anexos da Comarca de Americana, requer seja estabelecida.
a forma razoável, correta e discipUnada do interessado pagar diretamente as despesas da avaliação ao próprio avaliador, salvo os casos "a final".
Opino no sentido de que não se tome conhecimento do
pedido, de vez que, para que não se suprima uma. Instância
Administrativa, a sua apreciação cabe ao MM. Juiz de Direito Corregedor Permanente, ex vi do disposto nos artigos
50 e 51, do Código Judiciário, devendo a Corregedoria Geral
manifestar-se, apenas, no caSo de recurso da primeira decisão, interposto com base no artigo 246, do referido Código.
Contudo, se apreciado o requerimento como "pedido de
reconsideração", remédio de que cuida o a.rt1go 239, n, do
Estatuto dos Funcionários Públicos, aplicado subdiarlamente,
opino pelo seu indeferimento, pois nada há a reconsiderar
na v. decisão de Vossa Excelência.
Com efeito, ficou bem claro no parecer aprovado, que
o pagamento do salário do avaliador somente poderá ser
feito após o arbitramento e a juntada do laudo e logo depois
de concluído o ato.
A propósito da insistência do senhor Walter Tebet, Distribuidor da Comarca, no que tange ao recebimento de seus
salários por trabalhos de avaliações, em insólito arrazoado,
fora das regras de urbanidade a que se refere o artigo 239.
do Estatuto dos Funcionários Públicos, é preciso que se deixe
firmemente registrado que o distribuidor somente atua como
avaliador nos processos de inventários, arrolamentos, pedi-
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dos de alvará para venda ou subrogação de bens, arrecadação
de bens de ausentes e de herança jacente e precatórias avaliatórias que a eles se prendem, especificados no artigo 1.0
da lei estadual n.'" 109, de 16 de julho de 1948, de onde se
pode concluir que não existem avaliadoras judiciais nas comarcas do interior, devendo aplicar-se nos processos contenciosos o que está expresso no artigo 957, 2.'1 Alínea, do Código
de Processo Civil: "A falta de avaliador judicial, o juiz nomeará pessoa idônea.
Saliente-se, ainda, que o artigo 125 do Decreto n.: 11.058,
de 26 de abril de 1940, dispunha sobre a organização judiciária do Estado de São Paulo não criou o cargo de avaliador,
mas apenas atribuiu as funções de avaliador, nas comarcas
de 1.'1 e 2. a entrâncias, ao distribuidor e tão somente nos
casos que enumerava (inventários, arrolamentos e arrecadações de bens de ausentes e heranças jacentes), o qual
pelo artigo 1.'" da Lei n.\' 109 de 1948, teve suas funções de
avaliador alargadas para servir também nas comarcas de 1,9
2.'1 e 3." entrâncias, nos pedidos de alvará para venda ou
subrogação de bens e precatórias avaliatórias que a esses casos se refiram.
Nas comarcas elevadas de 3.\' para 4.'1 entrância, continuaram os distribuidores com aquelas atribuições, por força
do disposto no artigo 121, da Lei n.'" 8 .101-64 que reorganizou o serviço judiciário no Estado.
Como se vê todas as leis de organização judiciária do
Estado cuidaram das funções do avaliador, atribuindo-se ao
distribuidor das comarcas do interior, com exceção do De-,reto-lei n .'" 158, de 28 de outubro de 1969, que dispõe atuai.
mente sobre a organização judiciária de nosso Estado, sendo
lícito concluir que hoje ainda se atribui ao distribuidor as
funções de avaliador nas comarcas do interior, nos casos previstos na Lei n.'? 109/48, já que essa atividade, embora não
conste na úl tima lei de organização judiciária, permanece,
por força da Lei n.'" 8 .101/64, que a manteve, como fu nção
do distribuidor.
E é de se registrar, ainda, "que excepcionalmente, ao
distribuidor da comarca de Santo André, o artigo 58, da lei
n. 6; 142, de 27 de junho de 1961, outorgou as funções atribuídas aos Distribuidores, Contadores e Partidores das comarcas de São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo ao tempo de 3." entrância, ultrapassando os limites gerais,
liado que ao de Santo André foi irrogada a função nos exeQ

132 -

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cutiV08 fiscals, precatórias e arbitramentos" (Ennio Bastos
de Barros, Manual das Correições, página 87).
N""ao poderia mesmo o Sr. Walter Tebet, Escrivão do. Distribuidor, funcion&r como avaliador em processo contencioso,
porque o artigo 19 do Decreto-Iei n.'? 16.484, de 17 de dezembro de 1946, dispõe que "os membros do Ministério Público
e os Serventuários não poderão servir de peritos judiciais"
ressalvados os casos especificados na Lei n.'? 109-48.
Este é o entendimento da Corregedoria Geral da Justiça,
firmado em vários pronuciamentos, como se vê dos Processos
CG ns. 6768-50, 8760-52 e 27.468-67.
Manda, a respeito, o Prov. CG 1-69, observar a limitação
prevista no artigo 1.'? da Lei n.'! 109-48, aplicando-se aos processos contenciosos a regra do artigo 957, do Código de Processo Civil.
Em suma, s. m. j . , deverá ser indeferi do o pedido de reconsideração, fixando-se o entendimento de que o distribuidor, nas comarcas do interior, somente atua como avaliador
nos casos especificados no artigo 1.9 da Lei n.9 109, de 1948,
devendo seu salário ser arbitrado após a juntada do laudo
e nos termos da Tabela 8, itens II e III, aprovada pelo Decreto n.'? 52.705-71 e pago, em Juizo, logo depois do arbitramento.
A consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 25 de maio de 1973.
Flávio César de Toledo Pinheiro - Juiz de Direito Auxiliar.
Conheço do requerimento como pedido de reconsideração
e o indefiro, nos termos do parecer. Publique-se.
Data supra.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral
da Justiça.
1
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COMUNICADO

o Excelentíssimo senhor Corregedor Geral da Justiça,
Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando as disposições contidas nos artigos 176,
§ 2.~ e 177, do Estatuto dos Funcionários Públicos e 1.~ e
seu § 3.~ da Lei n.~ 2.177-53, mais os itens 7.~ e 8.~ do Provimento CG. 15-67, além de inúmeros e antigos precedentes
ocorridos nesta Corregedoria Geral.
Comunica
que as férias obrigatórias do pessoal de cartório não oficializado não podem ser acumuladas, salvo por absoluta necessidMe de serviço e pelo máximo de dois anos consecutivos.
Serão usufruídas em dias consecutivos, não devendo ser interrompidas. Todavia, em ocorrendo imperiosa necessidade de
serviço, poderão os Juízes Corregedores Permanentes sustálas, caso em que os servidores deverão gozá-las no mesmo
ano. Atendido o interesse do serviço, excepcionalmente o
servidor poderá gozar as férias em dois períodos, porém,
iguais, desde que autorizado pelo Corregedor Permanente e
fazendo-se a devida comunicação à Corregedoria Geral da
Justiça.
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COMUNICADO

o desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições, comunica aos MM. Juizes de Direito que
ao procederem as Correições Periódicas e eventualmente as
extraordinárias, anotem nos termos respectivos e nos ofícios
de remessa a qual ano se referem, para fins de controle por
parte da Corregedoria Geral da Justiça".
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PORTARIA

N.9

08/73

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando
de suas atribuições legais,
1) Considerando o que ficou decidido nos Processos
CG-37.017-72 e 38.092-73.
2) Considerando a necessidade dos Cartórios Oficializados da Capital desenvolverem expediente interno, sendo
uma hora no início e outra ao final dos serviços.
3) Considerando que o atendimento ao público não sofrerá prejuízo com a medida, visto como terá seis horas diárias para essa finalidade.
4) Considerando o disposto no artigo 4.9 do Provimento
LXIV-71 , do Conselho Superior da Magistratura,
Resolve:
Autorizar as serventias de justiça oficializadas da Capital a desenvolver horário das 12 às 18 horas, de segunda
a sexta-feira, para o atendimento do público, ficando, p0rém, os funcionários sujeitos ao horário de trabalho previsto no artigo 1.9 do Provimento n.'? LXIV-71, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.
Publique-se. Registre-se, Cumpra-se.
São Paulo, 9 de março de 1973.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral
da Justiça.
(D.O., de 13-3-1973).
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PORTAR I A

N.

10/1956

'!

Sobre a celebração do casamento Civil.
PORTARIA N.' 10
O Desembargador Oswaldo Pinto do Amaral, Corregedor
Geral da Justiça do Estado de São Paulo,
Considerando que o Código Civil, em seu artigo 193,
prescreve a solenidade que deve ser observada na celebração do casamento civil: plena publicidade do ato, a portas
abertas, presentes, pelo menos duas testemunhas parentes
ou não dos contraentes ou, em caso de força maior, querendo as partes, e consentindo o juiz, noutro edifício, público
ou particular, e, con.soante prescreve o parágrafo único do
mesmo artigo, quando o casamento for em casa particular,
ficará esta de portas abertas durante o ato e, se algum dos
contraentes não souber escrever serão quatro as testemunhas;
Considerando que o artigo 194 complete a exigência da
solenidade, estabelecendo a fórmula a ser pronunciada pelo
juiz, para que declare efetuado o casamento;
Considerando que, em aditamento a tais prescrições, nada mais existe a ser recomendado, senão que tanto o Juiz
como as partes e testemunhas se apresentem decentemente
trajados para o ato para maior decoro do mesmo;
Determina, por esta portaria aos Juízes de casamento
e Oficiais do Registro Civil que tomem conhecimento das
prescrições acima referidas fazendo-as cumprir rigorosamente para completa solenidade do ato do casamento.
P. Cumpra-se.
São Paulo, 20 de agosto de 1956
Oswaldo Pinto do Amaral
Corregedor Geral da Justiça.
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PORTARIA

N.~

11/73

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais.
Considerando os objetivos dos artigos 38 do Decreto-Iei
n. 9 5.291/69 e 21, parágrafo 1.9 do Decreto n.'? 5.129/31, especialmente quanto ao início e término do vinculo contratual
existente entre os serventuários de justiça e os auxiliares de
cartório;
Considerando que é obrigatório o contrato de trabalho
para reger as relações entre os serventuários de justiça e os
auxiliares n o fôro extra-judicial, consoante os artigos 21 e
seu parágrafo 1.9 do Decreto n.O 5.129/31 e 38 do Decreto-lei n. 9 159/69;
Considerando a necessidade de ser aperfeiçoado o modelo ora em vigor, em função das modificações legislativas
ocorridas a partir de 1970;
Considerando a conveniência e a necessidade de ser melhor formalizada a rescisão contratual entre os senvetuários
de justiça e os auxiliares, no fôro extra-judicial;
Considerando, por fim, o que ficou decidido nos processos números CG-37. 979/73 e 37.975/73;
Resolve:
Artigo 1.9 - Ficam instituídos os modelos de contrato
e de rescisão de contrato de auxiliares de cartório, na forma
das minutas em anexo.
Artigo 2.9 - Os serventuários de justiça, obrigados por
lei à lavratura de contrato de auxiliares de cartório e sua
rescisão sob pena de responsabilidade, deverão tomar as medidas cabíveis para adoção dos modelos ora instituídos.
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Artigo 3.° - Os auxiliares de cartórios somente poderão
iniciar suas atividades nos cartórios onde forem admitidos
depois de deferido e publicado o arquivamente de uma via
do respectivo contrato (artigo 38 do Decreto-lei n .. 159/69).
Parágrafo único - Os contratos deverão ser redigidos
somente no anverso e verso da folha respectiva.
Artigo 4.'1 - Os auxiliares de cartório deverão aguardar em exercício o deferimento e a publicação do arquivamento na Corregedoria Geral da Justiça de uma via do instrumento de rescisão de contrato;
Parágrafo único - Uma via de instrumento de rescisão
de contrato de auxiliares de cartório será enviada ao IPESP,
pela Corregedoria Geral da Justiça.
Artigo 5.'1 - Os MM. Juizes de Direito diligenciarão no
sentido de que todos os serventuários de justiça, sob sua
corregedoria permanente, tomem conhecimento dos modelos adotados, proibindo a permanência de elementos nos cartórios, cujas situações infrinjam os dizeres desta portaria.
Artigo 69 - Esta Portaria entrará em vigor no dia 2
do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo.
Eu, Ezio Donati, Escrivão da Corregedoria Geral da
J ustiça, subscrevi.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral
da J ustiça.
ANVERSO
CONTRATO DE AUXILIAR DE CARTÓRIO
Pelo presente instrumento particular, celebrado entre o(a) ...................... do ............ . ........ .
(Escrivão ou Oficial)
(Cartório)
da Comarca de ................... como primeiro(a) contratante, e ....................... R.G.-SP n. 9 • • • • • • • • •
como segundo(a) contratante, filho ..................... .
e ........................... natural de .............. .
onde nasceu aos .................. registrado no Cartório
de Registro Civil das Pessoas Naturais de (o) ............ .
distrito ou
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· . . . . . . . . . . . . . .. Comarca de ............... , às fls ...... .
Subdistrito etc.)
do Livro n.'? A- ............. residente e domiciliado à rua
................................. n.'? ..... "' .......... .
(Bairro ou
fica certo e ajustado
.................. "
Distrito)
(Cidade)
o seguinte:
PRIMEIRO: - O(a) primeiro(a) contratante, ADMITE
o(a) segundo(a) contratante como AUXILIAR DE CARTóRIO, pelo tempo que lhe convier e de acordo com os dispositivos legais em vigor, obrigando-se a pagar-lhe a quantia
mensal de Cr$ ............ ( .......................... )
consignada em folha de pagamento até o ............ dia
útil de cada mês.
SEGUNDO: - O (a) segundo (a) contratante declara
aceitar este contrato e se obriga a desempenhar com exação
todas as funções que lhe forem atribuídas, guardando absoluto segredo de todos os casos em que o interesse na Justiça
assim o exigir, sob as penas da lei, obedecendo, outrossim,
ao horário regulamentar de trabalho, e declarando-se ciente
do regime estatutário a que fica sujeito nos termos das Leis
e Organização Judiciária do Estado de São Paulo e especialmente, dos artigos 63 e seguintes da Resolução n.? 1, de 29
de dezembro de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
TERCEIRO: - Os contratantes declaram que será providenciada, na forma da lei específica a inscrição do (a). Segundo a contratante na Carteira de Aposentadoria dos Servidores da Justiça, no Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo - IPESP.
E, assim, em cumprimento ao disposto no artigo 38 do
Decreto-Iei n.'? 159 de 1969, artigo 21, parágrafos l.? e 2.'?, do
Decreto n.'? 5.129, de 1931, Lei n.'? 10.393, de 1970, tudo combinado com a Portaria C.G. n.'? 16/53, Provimento C.G. n.?
1/69, item 10, n.'? II, e Provimento C .G. n. 0 13/69, todos da
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, lavram o presente
contrato, em cinco (5) vias, que assinam em presença das
duas testemunhas abaixo qualificadas.
Observações: Preencher o contrato em cinco (5) vias, sendo
a l.~ e 2. c vias para a Corregedoria Geral da Justiça, a 3.~
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para a Corregedoria Pennanente, a 4.~ para o Serventuário e
a 5.° para o(a) segundo (a) contratante. Caso o(a) segundo(a) contratante for menor de dezoito (18) anos de idade,
juntar certidão de nascimento e prova do consentimento do
pai ou responsável.
RESCISAO DE CONTRATO DE AUXILIAR DE CARTÓRIO
Pelo presente instrumento particular, celebrado entre
....................... do ................ . ..... .
(Escrivão ou Oficial) .... . . . . . . (Cartório)
da Comarca de ...... . ......... . . . . . .. , como primeiro(a)
distratante, e . . .. ... . ... ..... . . . . R.G.-SP n.
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Auxiliar do Cartório, como segundo (a)
distratante, fica certo e ajustado o seguinte:
PRIMEIRO: - Os ctistratantes, neste ato, extinguem o
vínculo contratual estabelecido anteriormente no contrato
de Auxiliar de Cartório que firmaram nos tennos e para os
fins do artigo 38 do Decreto-~ci n. 9 159, de 1969 contrato
esse aprovado pelo MM. Juiz Corregedor Permanente da serventia e arquivado na Egrégia Corregedoria Geral da Justiça,
conforme o publicado no "Diário da Justiça" de ..... ... de
.. . . ................ .. .... de 19 ..... .
SEGUNDO: - Os distratantes, para todos, os efeitos legais, dão por integral e satisfatoriamente cumprido o referido contrato, pelo que se outorgam mútua, plena, geral e
irrevogável quitação.
oCa)

O

••• ••• ••••

TERCEIRO: - Para os efeitos do comunicado da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça publicado no "Diário da
Justiça", de 3 de fevereiro de 1970, os distratantes declaram
sob as penas da lei, que contra o(a) segundo (a) distratante
não existe procedimento administrativo-disciplinar em andamento nem pena disciplinar a ser cumprida.
QUARTO: - O (a) segundo (a) distratante, neste ato
por . .... . ... ter cédula de identidade funcional, .. . . . . . . .
a devolve, para os fins devidos.
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QUINTO: - Este distrato s6 terá eficácia após sua aprovação pelo MM. Juiz Corregedor Permanente da serventia
e arquivamento na Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.
E, assim, lavram o presente distrato, em cinco (5) vias
que assinam em presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.
. . . . . . . . . . . . . . . , ..... . de ... . ........... de 19 .... .
Primeiro (a) Distratante
Segundo (a) Distratante
TESTEMUNHAS:
1.'1

( . . ...... . ................... R.G.-SP n.'? .............. )
2. 9

( . .... . ...................... R.G.-SP n.'? .............. )
APROVO
Em .... . 1..... f19 .....
Juiz Corregedor Permanente
(Republicado por ter saído com incorreções)
Observações: Preencher o distrato em cinco (5) vias, sendo
as l,9 e 2.'" vias para a Corregedoria Geral da Justiça, a 3.9
para a Corregedoria Permanente, a 4." para o Serventuário e
a 5.<1 para o(a) distratante. Caso o segundo(a) cUstratante
for menor de dezoito (18) anos de idade, juntar o consentimento do pai ou responsável.
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VERSO
.................... , ...... de ................ de 19 .... .
O(A) Primeiro (a) Contratante

O(A) Segundo (a) Contratante

TESTEMUNHAS:
1.9
( ............................. R.G.-SP n.9 ............ )

( ............................. R.G.-SP n. 9

•••••••••••• )

APROVO
Em ..... . / ...... 1 19
JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE

ESPAço RESERVADO À CORREGEDORIA
GERAL DA JUSTIÇA
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PROCESSO

38.305/73

Parecer emitido pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça, no Processo n. 9 38.305-73, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça:
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
O MM. Juiz de Direito da Comarca de Suzano encaminha cópia do Provimento n. 9 1-73 que baixou na Comarca,
concernente às normas estabelecidas para autenticação de
livros de associações ou sociedades civis não, sujeitas à Junta Comercial.
Determina o Provimento que a autenticação dos livros
de associações e sociedades civis seja feito pelo Escrivão do
Cartório do Distribuidor, de maneira idêntica à dos livros
comerciais, com direito o distribuidor aos emolumentos referidos no Provo 9-71, da Corregedoria Geral.
O Provo C. G. n. 9 12-70 disciplina a autenticação de livros
mercantis, a cargo dos Escrivães dos Cartórios Distribuidores
das Comarcas do Estado, exceto a da Capital, dispondo o
Provo C. G. n. 9 7-71 sobre o pagamento pelo serviço, previsto
na Tabela de que se trata o art. 7.9 do decreto n.'? 50.067-68.
São Livros mercantis de "comerciante", exclusivamente,
nos termos do Decreto-Iei n. 9 486, de 3-3-69, regulamentado
pelo Decreto n. 64.567, de 22-5-69.
Quanto aos livros de entidades civis, não há qualquer
dispositivo legal, nem provimento da Corregedoria Geral, disciplinando sua rubrica ou autenticação.
Os únicos atos que os registros públicos praticam com
respeito às sociedades civis são os catalogados no art. 18 do
Código Civil (inscrição de contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar), reproduzidos no art. 122 da Lei de Registros Públicos (decreto n. 0
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4.857, de 9-11-39 (no registro das pessoas jurídicas serão
inscritos os contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, cientificas ou literãrias, das associações de utilidade pública e
das fundações, as sociedades civis que revestirem as formas
estabelecidas nas leis comerciais e a matrícula das oficinas
impressoras e dos jornais e outros periódicos a que se refere
o art. 383 do Código Penal).
Em suma, não há previsão legal para a rubrica ou autenticação de livros civis, não devendo o juiz fazê-lo, nem mandar fazer, não podendo o distribuidor suportar encargo que
não lhe é atribuído por lei.
Ante o exposto, opino pela revogação do Prov. n. 9 1-73,
ba1xado pelo MM. Juiz de Direito da comarca de Suzano.
A consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 6 de abril de 1973.
Flávio César de Toledo Pinheiro - Juiz de Direito Amdllar.
Aprovo o parecer e revogo o Provo n.'1 1-73, baixado na
comarca de Suzano.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça.
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PROCESSO

38.236/73

Parecer emitido pelo MM. Juiz de -Direito Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça no processo n~? 38.236-73, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça:
Proc. C.G. n.'? 38.236-73.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
Aprovo aparecer.
Oficie-se e Publique-se.
Data retro.
José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da
Justiça.
Theobaldo de Oliveira Lyrio, Escrevente e Oficial Maior
do Comércio do Distribuidor, Contador e Partidor da Comarca de Marília, dizendo que foi eleito Vice-Prefeito do município de Marília e que foi convocado para desempenhar as funções de Diretor Executivo do Departamento de Agua e Esgoto desse município, consulta sobre a possibilidade de "cumulação de cargos". Esclarece, ainda, que, se for o caso, solicitará licença do cargo que exerce na Justiça.
De início, saliente-se que a Corregedoria Geral da Justiça não é órgão consultivo, tendo sua competência bem definida legalmente (art. 68 do Código Judiciário e art. 117 do
Regimento Interno do Tribunal).
Contudo, à vista da concordância do MM. Juiz Corregedor Permanente à inusitada pretensão do consulente, impõe-se a manifestação da Corregedoria para a regularização
da situação provocada por esse servidor.
A Constituição Federal de 1969 proíbe a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, com as exceções que
especifica proibição extensiva a cargos em autarquias (art.
99 e parágrafo 2.'?).
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o conaulente é funcionário público estadual "latu sene ezerce doia cargos públicos remunerados, um estadual
- escrevente e oficial maior de cartório extrajudicial - e
outro municipal - diretor executivo da autarquia municipal, eumulativameilte. A vista da regra constitucional, esses
cargos aio inacumuláveis.
Com efeito, o escrevente de cartório não oficializado
exerce função pública, tanto que seu tempo de serviço é
considerado por lei "como serviço público, para todos os efeitos legais" (C .L.F. art. 301). É pacifico aliás, o entendimento de que o escrevente é funcionário público e não um
simples empregado do serventuário (Rev. Trib. 372-274).
Saliente-se, ainda, que o consulente exerce as funções
de oficial maior, competmdo-Ihe, então, "substituir o escrivão nas suas ausências e impedimentos, podendo praticar, simultâneamente com ele os atos que lhe forem atribuídos
pelo titular da serventia, com aprovação do Corregedor Permanente" (decreto-lei n. 159-69, art. 32, parágrafo 2.ç ) E
é certo que o escrivão de cartório não oficializado "embora
estipendiado sob a forma de custas, desempenha cargo público, dado que criado em lei, com atribuições nela previstas,
a qual além de atributos outros, prevê a forma de remuneração. Assim, alcançado pelo art. 97, "caput", da Constituição de 1967" (decisão do S.T.F. de l.ç de março de 1971,
proferida em mandado de segurança impetrado por escrivã
e distribuidora, contadora e partidora, in Revista Trimestral
de Jurisprudência, 56/869) .
E a propósito de acumulação de cargos, ensina Carlos
Medeiros da Silva que a atividade do escrevente "é equiparada, para o efeito de acumulações, à dos funcionários públicos" (Revista Forense, 75/423).
Conceituada a serventia como cargo público, na jurisprudência e na doutrina, negada, assim, a viabilidade da
acumulação pretendida, o consulente terá de, incontinenti,
optar por um dos cargos. Poderá, ainda, desde que estejam
preenchidos os requisitos legais, requerer afastamento das
funções que desempenha no cartório, com prejuízo de vencimentos e não se computando o peliodo de afastamento como
de efetivo exercício, por não se enquadrar a hipótese em nenhum dos casos previstos no art. 78, do Estatuto dos Funcioná;rios Públicos.
Quanto à parte da consulta que diz respeito à sua eleição como vice-prefeito, a desincompatibilização com o seu car8U"
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go de oficial maior ocorrerá somente quando entrar no exercício do cargo de Prefeito, segundo a regra do art. 112, da
Constituição Estadual.
Ante o exposto e considerando que "a regra jurídica sobre inacumulabilidade é de incidência imediata e absoluta
e quem acumula viola o texto constitucional" (Pontes de
Miranda, Coment, à Consto Federal de 1967, com a emenda
n. 9 1 de 1969, tomo IH), opino no sentido de que cópia deste
parecer, se aprovado, seja encaminhado ao MM. Juiz Corregedor Permanente, para as urgentes providências administrativo-disciplinares que o caso requer.
A consideração de Vossa Excelência.

São Paulo, 25 de maio de 1973.
Flávio César de Toledo Pinheiro -

Juiz

(D.O., de 1. -7-73).
9
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PROCESSO

CG

37.696/72

Parecer emitido pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da
Corregedoria no Processo n. '1 CG 37696/72 e, devidamente
aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral da Justiça.

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
O MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos da
Capital remete expediente onde o Exmo. Sr. Secretário da
Saúde solicita providências da Vara no sentido de ser facilitado o ingresso e as tarefas dos funcionários da Pasta nos
cartórios de Registro Civil, para fins de levantamento dos
nascimentos a partir de junho de 1971.
Consta dos autos que, com raríssimas exceções, os cartórios de Registro Civil têm prestado os esclarecimentos necessários às dependências da Secretaria da Saúde e fornecendo, com regularidade, todos os dados ligados à Estatística Vital.
Destarte, alguns cartórios de Registro Civil do Interior
do Estado não estariam cumprindo a Portaria n. 9 7-49, da
Corregedoria Geral da Justiça, que determina aos oficiais
dos cartórios do Registro Civil das Pessoas Naturais do interior
do Estado que remetam, mensalmente, às unidades sanitárias das respectivas comarcas ou regiões, os mapas demógrafo-sanitários, de acordo com os modelos oficiais distribuídos
pelo Departamento de Saúde do Estado.
Ante o exposto, opino no sentido de que seja publicado
o presente parecer, se aprovado, para conhecimento- dos MM.
Juízes de Direito Corregedores Permanentes das Comarcas
do interior do Estado para as providências de direito, onde
não estiver sendo cumprida a Portaria n. 9 7-49.
A consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 2 de janeiro de 1973. ~ (a) Flávio César de
Toledo Pinheiro - Juiz de Direito Auxiliar.
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Aprovo. Publique-se, inclusive o inteiro teor da Portaria 7-49. Data supra, (a) José Carlos Ferreira de Oliveira
- Corregedor Geral da Justiça.
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo
- Portaria n. 9 7-49.
O desembargador João Marcelino Gonzaga, Corregedor
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pela presente portaria e usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei; e atendendo ao que solicitou o Sr. Secretário da Justiça
e Negócios do Interior, tendo em vista a representação da
Secretaria de Estado dos Negócios da Saúde Pública e da
Assistência Social.
Determina:
Aos oficiais dos cartórios do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Interior do Estado que remetam, mensalmente,
as unidades sanitárias das respectivas comarcas ou regiões,
os mapas demógrafo-sanitários de acordo com os modelos
oficiais distribuídos pelo Departamento de Saúde do Estado.
P. Cumpra-se.
São Paulo, 4 de outubro de 1949 - (a.) João Marcelino
Gonzaga - Corregedor Geral da Justiça.
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PROCESSO

CG

2/73

COMUNICADO
P arecer emitido pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça, no Processo n.? CG-2j73 (Recurso) e, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça.
Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral
Plínio Marin, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
e Anexos da Comarca de Votuporanga, recorre da sentença
do MM. Juiz de Direito Corregedor P ermanente que decidiu
representação formulada por Shunsaburo Takahashi, Orélio
Fávero e Lázara Rios Rodrigues a respeito de cédula rural
pignoratícia e hipotecária.
O cartório de Registro de Imóveis da Comarca, no caso
de cédula rural com duplicidade de garantias, pignoratícia
e hipotecária, embora formalizadas em um só instrumento,
executa dois registros, considerando as garantias distintas,
no livro de "Registro de Cédulas de Crédito Rural", um relativo ao penhor e outro referente à hipoteca.
Apreciando a questão, decidiu o Magistrado que deve
ser feita uma só inscrição, por se referir o instrumento à
modalidade especificada no inciso IH do artigo 9. 9 do Decreto-lei n. 9 167-67 (cédula rural pignoratícia e hipotecária)
e não às modalidades mencionadas nos incisos I e H do mesmo artigo (cédula rural pignoratícia e cédula rural hipotecária). Diz mais que é perfeitamente dispensável a certidão
de que a via não negociável ficou arquivada no cartório, e
que na tabela estabelecida pelo decreto n.? 52.705-71 - item
V da tabela 11 - está incluindo o fornecimento de certidão
- talão que é obrigatório. As certidões com redução de 50
por cento devem ser fornecidas mediante simples solicitação
verbal da pessoa interessada, fazendo constar que a certidão
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foi expedida para fins de obtenção de financiamento rural,
margeando-se as despesas especificadamente, item por item,
de acordo com o art. 9.9 do Decreto-lei n. 9 203, de 25-3-70.
Opino pela reforma parcial da sentença de primeira instância administrativa, conforme fundamentação abaixo..
No caso dos autos, embora o instrumento seja um só,
"cédula rural pignoratícia e hipotecária", apresenta garantias distintas, a de penhor e de hipoteca, devendo ambas
ser inscritas no registro imobiliário, no livro "Registro de
cédulas e de crédito rural".
E é, exatamente, o que dispõe a respeito, o artigo 30, "C",
do Decreto-lei n. 9 167.
Com efeito, tratando dos direitos reais de garantia, disciplina o Código Civil que "o penhor agrícola será transcrito
no Registro de Imóveis" (art. 796) e que "todas as hipotecas
serão inscritas no registro do lugar do imóvel" (art. 831).
Na hipótese, trata-se de cédula rural com dupla garantia,
pignoratícia e hipotecária, ou seja, de vínculo real reforçado,
diversas das outras modalidades previstas nos incisos I e II
do artigo 9.9 do Decreto-lei n. 9 167-67 (cédula rural pignoratícia e cédula rural hipotecária), cada uma com uma só garantia, a merecer, portanto, cada uma um só registro.
Em suma na cédula rural pignoratícia e hipotecária as
garantias são distintas, formalizadas em um só instrumento
apenas para facilidade do negócio, devendo ambas - a de
penhor e a de hipoteca - ser inscritas, na forma da lei.
Quanto aos emolumentos cobrados pela inscrição da cédula, as disposições a respeito, contidas no art. 34, parágrafo único do Decreto-lei n. 9 167-67 somente se aplicam aos
cartórios do Distrito Federal e Territórios, uma vez que nos
termos da Constituição Federal, aos Estados compete legislar em matéria de organização judiciária e, por via de conseqüência, elaborar o seu regimento de custas (Provimento
4-67).
E, a propósito, o item V da tabela II anexa ao Decreto
Estadual n. 9 52.705-71 fi>xa os valores devidos aos Oficiais
do Registro de Imóvel pela inscrição, inclusive buscas, indicações reais e pessoais e fornecimento de certidão-talão, respeitado o teto máximo de 1/4 do salário-mínimo da região.
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Em suma, no Estado de São Paulo, a cobrança pelo registro de cédula de crédito rural é estabelecida no Regimento
de Custas - Decreto n.'? 52.705, de 11-3-71.
Assim, o preço da inscrição de cédula rural inclui o fornecimento da certidão-talão que, aliás, é obrigatório.
Em derradeiro, quanto à "via não negociável", no ato
da inscrição, o apresentante do título oferecerá, com o original da cédula, cópia tirada em impresso idêntico ao da
cédula, com a declaração impressa" via não negociável", em
linhas paralelas transversais, por força do disposto no artigo
32 - Parágrafo L'? - do decreto-Iei n.'" 167-67, nada obstando seja certificado no original da cédula o arquivamento da
"via não negociável", sem ônus, contudo, para as partes.
É o parecer que submeto à apreciação de Vossa Excelência, sugerindo a sua publicação, se aprovado.
São Paulo, 18 de janeiro de 1973
(a) Flávio César de Toledo Pinheiro - Juiz de Direito
Auxiliar
Dou provimento ao recurso, nos termos do parecer. Publique-se
Data supra.
(a) José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da Justiça
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COMARCA DE CAMPINAS

(JUIZO DA 3. VARA CIVEL)
8

PROVIMENTO N.'! 1/73
Dispõe sobre protestos de títulos e sobre outras providências correlatas.
O DOUTOR DOMINGOS FRANCIULLI NETTO, JUIZ
DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL E CORREGEDOR PERMANENTE DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE
IMÓVEIS E PROTESTOS DA COMARCA DE CAMPINAS
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇOES
NORMAIS QUE LHE SAO POR LEI CONFERIDAS,
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de
critérios quanto ao protesto de titulos, no que se refere à
posição do avalista, além de outras providências pertinentes;
CONSIDERANDO a desnecessidade de providência judicial para simples averbações de pagamentos de títulos protestados,
D E T E R M I N A aos Oficiais dos Cartórios de Protestos da Comarca de Campinas, a observância das seguintes
normas:
1.'1') O Oficial não promoverá a intimação de
avalista e nem mesmo aceitará tal incumbência
do portador, do sacador, sacado, emitente ou de
qualquer interessado;
2.'1') O protesto deverá ser tirado do inteiro
teor do titulo. Como o protesto é do titulo e não
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contra pessoas é defeso nos assentamentos e nas
ceruaoes o uso de expressoes que indIquem que o
protesto foi lavrado contra este ou aquele responsavel;
3. 9 ) Do instrumento do protesto deverá constar a transcrição literal do tiwlo, sem exceção de
qualquer ae seus figurantes;
4. 9 ) Os responsáveis pelos títulos são os sacados ou emitentes e seus respectivos avalistas,
em decorrêncla do que inexiste possibilidade de
ser o protesto realizado em relação a uns e não
em relação a outros. É neste sentido que se deve
entender incabível, desnecessário e ilegal protesto
apenas tomado contra avalista;
5.
Lavrado o protesto do título, em forma
regular, deverá o Oficial compor seu fichário das
responsabilidades pessoais anotadas;
0

)

6. ~)
Serão cadastrados no índex, para fornecimento de certidões, os responsáveis pela obrigação. Estes não são somente os sacados ou emitentes, mas todos quantos pela assinatura estão
vinculados solidariamente ao cumprimento da obrigação contida no tItulo;

V) As providências pertinentes à divulgação
dos atos relativos ao protesto e da intimação dos
sacados ou emitentes dos títulos devem ater-se aos
Provimentos n. 10/70 e n. o 2/71, ambos da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça;
8. 9 ) Os requerimentos de averbação de pagamento de título protestado, instruídos com a certidão do instrumento do protesto e da quitação,
deverão ser encaminhados diretamente ao Oficial
que, se em termos, efetuará a averbação, arquivando os documentos apresentados; caso contrário,
suscitará dúvida.
9'.9) Este Provimento entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
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Dê-se clencia aos Srs. Oficiais dos Cartórios de Registro de Imóveis e Protestos. Enviem-se cópias por ofício ao
Exmo. Sr. Dr. Des. Corregedor Geral da Justiça, aos MM.
Juízes das Varas Cíveis e ao Dr. Curador Geral desta Comarca, ao Sr. Presidente da Subsecção local da O.A.B. e ao
Sr. Presidente da Associação Comerci:al e Industrial de Campinas. CUMPRA-SE, registrando-se e publicando-se. Afixese cópia, no lugar de costume, durante 90 (noventa) dias.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Campinas, aos
13 (treze) dias do mês de março de 1973 (mil novecentos e
setenta e três). E u , - - - - - - - - - - - - - - - (Wilma L. Nanni Lucenti), Escr.:, que o datilografei e subscrevi.

o JUIZ DE DIREITO
Domingos FranciuIli Netto
Registrado

às

fls.

98v9 /99

do Livro n. 9 5, sob n. 9 1209.

156 -

BOL~M

*

DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE J USTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

JURISPRUD~NCIA

PREVIDENCIA

SOCIAL

Viúva de contribuinte do IPESP - Situação regulada pela
lei n~ 8.255, de 1964 - Reversão de pensão paga a filho
- Direito - Ação procedente.
Embora tenha a sua situação regulada pela lei n 9
8.255, de 1964, a viúva de contribuinte do IPESP tem
direito que reverta a seu favor pensão que deixou de
ser paga a filho emancipado, ou filha casada.
N° 210.629 (Recurso "ex officio") - Capital.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cÍvel n 9 210.629, da comarca de São Paulo, em que é recorrente o Juízo "ex officio", sendo apelante o Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo e apeladas Alice Ribeiro de Camargo e outras: Acordam, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, negar provimento ao agravo no auto do processo, rejeitar a preliminar de prescrição e negar provimento aos recursos.
Trata-se de ação movida por viúvas de servidores, que
na qualidade de pensionistas do IPESP pretendem a reversão da cota da pensão devida aos filhos, agora emancipados.
Não procedem as preliminares arguidas pelo réu, agi tadas novamente no agravo incidente, conforme demonstrou
com superioridade a sentença.
Quanto às procurações outorgadas pelas autoras nenhuma irregularidade ocorre, pois a capacidade para outorgar mandato deve ser presumida em quem se declara viúva.
Quanto ao chamamento da Fazenda do Estado para integrar a lide, verifica-se que o IPESP é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, sendo irrelevante a circunstância de suas verbas correrem por conta do orBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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çamento estadual. Nota-se, outrossim, que o pedido não
abrange novas pensões, mas apenas reversão das concedidas.
A prescrição em relação a duas autoras foi igualmente
bem repelida, pois somente as prestações periódicas é que
são atingidas, não o direito, segundo remanosa jurisprudência.
Assim é que, sendo negado provimento ao agravo no auto do processo e repelida a preliminar de prescrição, resta
apreciar o mérito.
O douto magistrado demonstrou com fundamentos que o
apelante não conseguiu elidir, que embora a situação, das
autoras estivesse regulada pela lei n<? 8.255, de 1964, é certo porém que esse diploma não proibiu a reversão da penssão a favor da viúva, quando os filhos atingem a maioridade e as filhas se casam. Mandando a lei aplicar no que for
cabível as disposições da lei n<? 4.832, que instituiu a reversão, tem a jurisprudência se manifestado tranquilamente n o
sentido de assegurar o benefício em casos como o presente
(cf. RT, vols. 426/85 e 425/114).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial
e ao voluntário do réu, para que subsista por seus fundamentos a decisão recorrida. Custas na forma da lei. (T. J .
S. P. - São Paulo, 27 de junho de 1972 - J. M. ARRUDA,
preso com voto - LAIR LOUREIRO, relator - Participou
do julgamento, com voto vencedor, o Des. Almeida Bicudo).
RTs, voI. 443, pág. 163.
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SENTENÇA ESTRANGEIRA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA
Casamento Canônico. Indissolubilidade do vínculo. Separação de pessoas e bens. Efeitos semelhantes aos do desquite.
Homologação, com as restrições de direito.
RELATÓRIO

o

Sr. Ministro Barros Monteiro: - Sr. Presidente:
O parecer da douta Procuradoria-Geral da República,
subscrito pelo Procurador Dr. José Fernandes Dantas, com
aprovação do Prof. Xavier de Albuquerque, então Procurador-Geral, bem expõe os fatos da causa, verbis:
"1. Trata-se de sentença da Justiça de Portugal, que
decretou a "separação de pessoas e bens".
Esse instituto do direito português não se confunde com
o do divórcio, senão que com o do desquite da lei brasileira,
não chegando à dissolução do vínculo matrimonial.
Daí a volta a seu uso, após a Concordata de 7.5.40, celebrada entre o Governo português e a Santa Sé, no pertinente ao casamento meramente canônico ,e segundo a qual,
a lei do divórcio (Dl. de 3-11-910) não incidiria em tal pacto matrimonial de rito religioso.
2. Sobre a espécie, há registro na jurisprudência desse Excelso Pretório, como se vê do corpo do acórdão na SE
2.057 - Portugal (R.T.J. 57/736). Ali como aqui, tratou-se
de sentença de "separação", para a qual o interessado pretendia homologação irrestrita, como se fora sentença de divórcio.
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Aos elementos dos pareceres do Ministério P úblico e da
Curadoria à lide, que adotou, o eminente Relator Ministro
Thompson Flores acrescentou a submissão da espécie ao artigo 1.790 do C. Civ. português de 1966, peremptório na disposição de que:
"Não podem dissolver-se por divórcio os casamentos católicos celebrados desde 1-8-40, nem tampouco os casamentos civis quando, a partir dessa data, tenha sido celebrado
o casamento católico entre os mesmos cônjuges".
3. A identidade dos casos confrontados decorre de que,
também no presente feito, se cuida de cônjuges católicos,
matrimoniais canonicamente em 17-8-46, louvando-se a sentença em "preceito aplicável à separação de pessoas e bens",
pelo que não poderá produzir.' os efeitos do divórcio, como
se quer que produza pela homologação.
4. Isto posto, o parecer é pela homologação, com as
restrições de direito".
É o relatório.
O Sr. Ministro Barros Monteiro (Relator): - Sr. Presidente:
De acordo com o preciso parecer que acabo de ler, homologo a sentença, com as restrições de direito. (S.T.F. SE 2.083 - Portugal - ReI., Ministro Barros Monteiro Homologada com restrições. Impedido, o Sr. Ministro Xavier de Albuquerque. - Presidência do Sr. Ministro Eloy
da Rocha, Vice-Presidente, na ausência justificada do Sr.
Ministro Aliomar Baleeiro, Presidente. Presentes à sessão
os Srs. Ministros Luiz Gallotti, Oswaldo Trigueiro, Djaci
Falcão, Barros Monteiro, Amaral Santos, Thompson Flores,
Bilac Pinto, Antônio Neder e Xavier de Albuquerque. Procurador-Geral da República o Dr. José Carlos Moreira Alves.
- Brasília, 3 de maio de 1972). R. T. J ., voI. 62, pág. 10.
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VíNCULO
Doação - Reserva de usufruto - Cláusula de inallenabiU.dade e impenhorabilidade - Subsistência após a morte dos doares - Apelação não provida - Embargos infringentes rejeitados.

A cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade
subsiste após a extinção do usufruto reservado pelos
doadores.
N9 201.500 (Embargos infringentes) - Capital.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
infringentes n° 201. 500, da comarca de São Paulo, em que
são embargantes Tufy Miguel Calfat, sua mulher e vutros,
sendo embargado o Dr. 19 Curador de Resíduos: Acordam,
em Segundo Grupo de Câmaras Civis do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, rejeitar os embargos. Custas na
forma da lei.
Na escritura de doação (fls.), está expresso com clareza que os bens doados ficarão, durante a vida dos donatários
gravados com as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. E, frente ao disposto no art. 1.676 do CC, razão
inexiste para invalidá-las ou dispensá-las, "in casu", notadamente quando é certo que, pelo observar do eminente
Min. Luiz Gallotti, "que tem a propriedade plena e faz doação com reserva de usufruto, não transmite a propriedade
plena para em seguida receber o usufruto e, sim, conservou
o que naquele se compreenda ,transmitindo apenas a nua
propriedade; Assim, a cláusula vitalícia imposta a bem doado com essa reserva de usufruto não torna este sucessivo e
proibido, subsistindo o vínculo após o desaparecimento da
reserva" (cf. RT, vaI. 205/575).
De se notar, ademais, que esse entendimento tem sido
pacífico e reiteradamente sufragado pela jurisprudência, in-
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clusive do Excelso Pretório, consoante se vê, dentre outros,
dos acórdãos insertos in RTJ, 56/369, 52/100, 49/208-617,
41/63; RF, vols. 227/179, 218/163; RT, vols. 412/158,
391/222, 389/159-216-223, 386/178, 84/140-180, 376/165,
374/173-181, 363/162, 317/122, 349/159, 345/142, 332/235 e
298/224.
Logo, a doação em exame podia, como aconteceu, ser
gravada com a inalienabilidade e impenhorabilidade, sem
transgressão de qualquer princípio jurídico, visto a reserva de usufruto não torna este sucessivo e proibido, subsistindo o vínculo fruto sucessivo.
Diante do exposto, "data maxima venial! do voto vencido, rejeitam-se os embargos, para que integra subsista a
decisão embargada.
São Paulo, 22 de junho de 1972 - CORDEIRO FERNANDES, preso - GOULART SOBRINHO, relator - Participaram do julgamento, com votos vencedores, os Des.
Henrique Machado, Edgard de Souza e Costa Manso, e, com
voto vencido, o Des. Costa Leite.
(V. acórdão embargado na RT, voI. 48/91). RTs., voI.
443, pág. 135.
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JUROS
Instituições componentes do sistema financeiro nacional Lei 4.595, de 1964 - Vigência da resolução 114, do Banco Central do Brasil ao tempo da escritura de confissão
e reconhecimento de divida - Legalidade da cobrança
de comissão e de jUlGS aerescidos pela mora.

"Acordam, em Terceira CA.mara do Tribunal de Alçada
Civil, por maioria, adotado o relatório, dar provimento em
parte, ao recurso, vencido o juiz relator sorteado, que provia integralmente o recurso.
Custas na forma da lei.
O recurso fica parcla1mente provido, para o fim de incluir, na condenação, as parcelas cobradas a titulo de comissão e de juros de 1 % pela mora, excluída a verba honorária, também pretendida pelo apelante, ficando vencido,
nesse ponto, o relator, que dava pela procedência integral da
ação.
Assim decidem porque ficou expressamente estipulado
em escritura de confissão e de reconhecimento de dívidas,
com obrigações e garantias de fls. 8/11, em sua cláusula primeira, que as dividas confessadas "seriam acrescida dos juros
a razão de 12% ao ano e comissão à taxa de 9,6% ao ano.
Na cláusula segunda, estabeleceu-se que os juros, no caso de
mora, seriam elevados a 1 % ao ano.
Ainda que o único réu contestante nada opusesse quanto à validade da comissão e dos juros acrescidos pela mora,
entendeu a sentença que tais verbas não deveriam ser incluidas na condenação por infringentes da Lei da Usura ----, decreto 22.626, de 7 de abril de 1933 - que limitou. a taxa.
de juros a 12 10 ao ano.
De notar, entretanto, que a lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, embora não revogando a Lei da Usura, ao dis-
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por sobre a política e as instituições monetárias, bancárias
e creditícias, componentes do sistema financeiro nacional,
estabeleceu normas próprias, excepcionando as regras da Lei
da Usura, no que diz respeito às operações e aos serviços
bancários ou financeiros, cujas taxas de juros, descontos,
comissões e qualquer outra forma de remuneração já não
mais seriam limitadas aos 12% anuais, previstos na referida lei de exceção, mas passariam a sujeitar-se exclusivamente, aos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional (artigo 49 , IX, da lei 4.595), tendo por base a sua polftica, objetivando regular o valor interno da moeda, na prevenção ou correção de surtos inflacionários ou deflacionários, propiciando o aperfeiçoamento das instituições e dos
instrumentos financeiros, com vista à maior eficiência do
sistema de pagamentos e de mobilização de recursos (artigo 39 , II e V, do mesmo diploma).
Não é demais insistir que a lei 4.595 não revogou a Lei
da Usura, mas exclui de sua incidência o sistema financeiro nacional, aí incluídas as operações das instituições financeiras, públicas e privadas.
Ora, à época da escritura, 5 de agosto de 1970" vigorava a resolução 114, do Banco Central do Brasil, firmado
com base nos artigos 4. 9 , IX, e 9. 9 , da lei 4.595, estipulando
para tal tipo de operação a taxa máxima de 2,270 ao mês,
ou 26,4 % ao ano, significando a taxa de juros com todo e
qualquer encargo adicional cobrado na operação, assim comissões e juros acrescidos pela mora (fls. 48).
Legais eram, assim, a comissão de 9,6 % ao ano e os juros acrescidos pela mora, de 170 ao ano, pois, somados aos
juros de 12 % ao ano, dariam total de 22,6 % ao ano, inferiores ao limite estabelecido na própria resolução 114.
No mesmo sentido é o julgamento da apelação cível ..
154.677, de Santa Rita do Passa Quatro (acórdão da Egrégia 5~ Câmara, relator o juiz MAÉRCIO SAMPAIO) e da
apelação 156.428, de São Paulo (acórdão da Egrégia 8~ Câmara, relator o juiz EDGARD DE SOUZA).
O acréscimo de 1 % ao ano, aos juros legais, em razão
de mora, estabelecido na cláusula segunda da escritura, está, ademais, em conformidade com o artigo 59, da Lei de
Usura. Se a mesma diz que, pela mora, os juros contratados poderão ser elevados de 1 %, é evidente que a porcentagem não incide sobre os próprios juros, mas sobre o débito principal.
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Essas as razões que determinam o acolhimento do recurso do Banco exequente, menos quanto à verba honorãria, que a CAmara considera incluída na multa de 10 %, de
acÔrdo, aliis, com. jurisprudência vitoriosa neste Sodalicio,
vencido, nesta parte, o relator, que considerava devida também essa verba, desde a vigência da lei 4.632, de 18 de maio
de 1965, que acolheu, entre nós, o principio da sucumbência". (T. Ao Clv. S.P. - Apelação cível 170.858. de São
Paulo, em que é apelante o Banco do Estado de São Paulo
S/Ao, sendo apelados a Construtora Artico Limitada, e outros. Acórdão da Terceira Câmara Civil, de 8 de fevereiro
de 1972. AlIa. FRANCISCO NEGRI80LLO, presidente e relator designado; CARLOS A. ORTIZ, vencido, pelas razões consignadas no venerando aresto; CESAR DE MORAES). Julgados do T.A . Clv. S .P., vol. 23, pág. 345 da
edição mimeogratada.
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TAXA
Conservação de Estradas de Rodagem - Fato gerador diverso do tributo lançado sobre a propriedade territorial
rural - "Base de cálculo", todavia, igual - Lei 176,
de 1966, de São José do Rio Preto - Cobrança ilegal
- Tributo não devido.

"Acordam, em Sétima Câmara do Tribunal de Alçada
Civil, por votação unânime, dar provimento em parte ao recurso, para conceder a segurança, ficando declarada a ilegalidade da cobrança da taxa questionada. A Municipalidade
ressarcirá os impetrantes das despesas processuais realizadas por eles até o teto de 80%. É que os agravantes terão
que pagar 20% das custas por não ser possível atendê-los
quanto ao pedido de honorários de advogado.
1. Trata-se de agravo interposto por proprietários rurais inconformados com a denegação, em primeira instância, de mandado de segurança que impetraram contra cobrança da Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem.
Os impetrantes arguiram a inconstitucionalidade do tributo, que disfarçaria o imposto scbre propriedade territorial
rural. E o magistrado declarou "perfeitamente legal" essa
cobrança.
A primeira sentença foi de carência da impetração, tendo sido anulada por via do acórdão de fls. 30. Retornaram
os autos com a segunda, de fls. 45, que ensejou o presente
agravo. Em primeiro julgamento deste aqui, foi o mesmo
convertido em diligência para esclarecimento da legislação
local a respeito da taxa cogitada. E o processo foi assim
instruído após o despacho de fls. 72.
O agravo processou-se regularmente, opinando a douta
Procuradoria pela concessão da segurança.
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2. E o recurso fica provido, menos quanto ao pedido
de condenação da impetrada n o pagamento de honorários
de advogado. Torna-se pacífica a jurisprudência no sentido
do não cabimento de tal condenação em julgamento de mandado de segurança. Este é regulado através de lei especial
omissa sobre o assunto. E a lei 4 .632, de 1965, veio modificar
apenas o artigo 64, do Código de Processo.
No mais, o agravo fica provido para a concessão da segurança nos termos do pedido e do dispositivo deste acórdão.
o Código Tributário Municipal (lei 176, de 1966), vigente ao tempo do lançamento e da cobrança administrativa da taxa questionada, assim dispunha a respeito dela: A
taxa será cobrada "de acordo com o tipo de terra, respectivamente à razão de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), Cr$
1.200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros) e Cr$ 1.400,00 (hum
mil e quatrocentos cruzeirOl!) por alqueire ou fração, de terras de campo, de cerrado ou de cultura". A classificação das
terras "por tipo" será feita com "os elementos fiscais constantes do Cadastro Imobiliário rural" (fls. 76).
Logo se vê, então, que a base de cálculo dessa taxa não
tinha como índice operacional apenas a "área" da propriedade a ser taxada. Sobressaia como t al, na lei, o "tipo" da
terra, a sua qualidade, o seu "valor" variável conforme fosse
ela "de campo, de cerrado ou de cultura", segundo os elementos fiscais do Cadastro Imobiliário". Isto é, a taxa incidia e
variava de acordo com o "valor fundiário" de cada propriedade, ou seja "o seu valor como terra nua", "com exclusão de
suas benfeitorias, plantações, florestas ou riquezas minerais".
Ora, "a distinção conceitual entre valor fundiário e valor
venal (este representado pelo "quantum" que se pode alcançar pelas terras no mercado imobiliário em razão da qualidade delas), "não exclui a afirmação de que aquele" (valor
fundiário) "está inequivocamente compreendido dentro deste" (valor venal), integrando-o, sem dúvida ( acórdão transcrito em fls. 51 a 52).
Isto quer dizer, no seu conjunto fático e jurídico, que a
taxa questionada na espécie tem como base de cálculo um
proeminente elemento do "valor venal", que é a base do
"imposto territorial rural". Desse modo, ela é ilegal por ser
contrária à proibição contida no parágrafo único do artigo
77, do Código Tributário Nacional, assim redigido: "A taxa
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não pode ter por base de cálculo ou fato gerador idênticos
aos que correspondam o imposto".
Não importa que este e aquela tenham, no caso, fatos
geradores diferentes, por ser certo que o mesmo não ocorre
quanto à "base de cálculo", que, em substrato, é a mesma
nos dois tributos: estará "configurada a violação daquela
norma geral do sistema tributário, ainda que a base de cálculo para a taxa abranja ademais outros fatores não considerados pelo imposto" (idem - fls. 52).
Conseguintemente, fica concedida a segurança para livrar os impetrantes do pagamento da taxa em questão é
lançada com base no Código Tributário Municipal de 1966".
(T.A.Civ. S.P. - Agravo de petição 157.678, de São José
do Rio Preto, em que é agravante Líbano Pachá e outros, e
agravada a Prefeitura Municipal de Nova Aliança. Acórdão
unânime da Sétima Câmara Civil, de 22 de feveiro de 1972.
Ass. VIEIRA DE SOUZA, presidente com voto; CARDOSO
FILHO, relator; ANICETO ALIENDE). Julgados do T. A. Civil de São Paulo, voI. 23, pág. 57 da edição mimeografada.
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LOCAÇÃO
I -

DIREITO CIVIL E JUDICIÁRIO

CIVIL

LOCAÇAO - Contrato oponível ao novo adquirente - Registro inadmissível - Inteligência do
art. 1.197 do Código Civil e do art. 19, § 2.~, do
Decreto n.' 24.150, de 20-4-1934.
- Somente o contrato de locação, que obedeceu ao prescrito no art. 1 .197 do Código Civil ou
no art. 19, § 2.', do Decreto número 24.150, de
20-4-1934, pode ser oposto ao novo adquirente do
imóvel.
- 11: irrelevante que o contrato de sublocação
estipule cláusula que tome obrigatória a sua vigência, no caso de allenação do prédio, se do contrato de locação não consta aquela cláusula.
- Para evitar que terceiros de boa-fé sejam
induzidos a erro, deve o Oficial do Registro de Imóveis recusar-se a inscrever contrato de sublocação
com cláusula de sua vigência no caso de alienação
do imóvel, se o contrato de locação não a consagra, pois só o proprietário pode assumir essa obrigação.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
cível n.O 69.822, em que é apelante - a Companhia Atlantic
de Petróleo e apelado - o Oficial do 11.9 Ofício do Registro
Geral de Imóveis:
Acordam os Juízes da 7.'! Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Guanabara, por votação unânime, negar provimento ao recurso, a fim de confirmarem a sentença apelada apenas pela sua conclusão. Custas "ex lege".
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A apelante requereu ao Oficial do 11.9 Ofício do Registro
de Imóveis a inscrição do contrato de sublocação que celebrou com Posto de Lubrificação São Jorge da Bandeira Ltda.,
que se fez representar no ato por José Maria peixoto; embora
o contrato também esteja subscrito por Saul Alves, o outro
locatário sublocador (doc. entre as fls. 7 e 8 e 14-16).
Na mesma data - 26-6-68 - José Maria Peixoto Pereira requereu também a inscrição do contrato de locação,
por instrumento particular, e relativo ao mesmo imóvel Rua Senador Furtado, 131-135 - outorgado por Manoel Pereira Valente e sua mulher ao referido Pereira e a Saul Alves
Ferreira (doc. de fls. 2 e 4-5).
O titular do 11.9 Ofício de Imóveis teve dúvida em fazer
o registro, porque: 1. - o prazo da locação terminaria quase
cinco anos antes de findar-se o da sublocação; 2.9 - os locatários do imóvel em causa são José Maria Peixoto e Saul
Alves Ferreira, e, no entanto, no contrato de sublocação figura como sublocadora uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada - Posto de Lubrificação São Jorge (fls.
2).

A dúvida foi julgada procedente pelo ilustre Juiz de Direito, Doutor Antônio Pereira Pinto, que adotou como razões
de decidir os fundamentos do parecer emitido pelo representante do Ministério Público (fls. 34 e 31).
Isto posto.
Ainda que se faça completa abstração das rozões ou fundamentos que acarretaram a procedência da dúvida suscitada pelo zeloso Oficial do Registro de Imóveis, Dr. Mau~o
Fontainha de Araújo, é certo que nenhum dos contratos mencionados acima poderia ser inscrito, consoante o que faculta o art. 178, a, IX, do Decreto n.O 4.857, de 9-11-39.
Com efeito, a inscrição prevista neste dispositivo diz
respeito aos contratos de locação que contêm Cláusula de
sua vigência no caso de alienação da coisa locada, como, aliás,
está prescrito no art. 1. 197 do Código Civil e no art. 19, §
2.°, do Decreto n.\' 24.150, de 20-4-1934.
Na verdade, há na referida estipulação uma restrição ou
limitação ao direito de propriedade, de modo que s6 o domi·
nus está ligitimado para consigná-la, a celebrar a locação,
desde que essa manifestação da autonomia da vontade de
contratar não oferece qualquer princípio que interesse por
ventura à ordem pública.
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Ora, o contrato de locação, ou seja, o que foi celebrado
entre Manoel Pereira Valente e sua mulher, como proprietários do imóvel locado, e José Maria Peixoto Pereira e Saul
Alves Ferreira, como locatários, não consigna a cláusula de
vigência no caso de alienação, caso em que o novo adquirente, desde que feita a inscrição, seria obrigado a respeitar
a locação preexistente.
O que se estipulou na cláusula 6." do referido contrato
foi o seguinte, ipsis verbis: "Se durante a presente locação,
o imóvel fôr vendido, os locadores se obrigam a dar o vencimento" - (conhecimento?) - "deste contrato aos adquirentes" (folhas 4v).
Seguramente, portanto, dar conhecimento do contrato
de locação não é o mesmo que obrIgar o novo adquirente a
respeitá-lo desde que s6 nesta hipótese é que a alienação não
poderá acarretar o rompimento da locação nos precisos termos do artigo 1.197 do Código Civil, que seria fortalecido
pelo art. 19, § 2. 9 , do Decreto n.? 24.150, de 1934, e pelo art.
19, § 2.°, do Decreto n.? 24.150, de 1934, e pelo artigo 356
do Código de Processo Civil.
Com efeito, a cláusula de vigência do contrato de locação em caso de alienação do prédio locado deverá ficar redigida com clareza e precisão, tal como a exigem os textos legais, pois em caso de dúvida, o proprietário, isto é, o novo
adquirente, não ficará sujeito à restrição ou limitação facultada a favor do locatário.
Cumpre que a cláusula exista no contrato" - como disserta autorizadamente Serpa Lopes (Tratado dos Registros
Públicos, v. 3. 9 , pág. 400, n.? 344-A) - "consignando exprpssamente a subsistência da locação no caso de alienação, e não
por meio de deduções extraídas de elementos obscuros".
Assim, se o contrato de locação não incluiu cláusula de
vigência no caso de alienação é irrelevante que o de sublocação a haja contemplado, porque o direito oponível ao novo
adquirente surge da estipulação feita com o anterior proprietário e não da relação contratual estabelecida entre o locatário e terceiro, sublocatário.
E por isso mesmo é que as antIgas Câmaras Cíveis do
Tribunal de Apelação do Distrito Federal decidiram que
"o art. 1.197 do Código Civil encerra medida aca1.1teladora
do direito de propriedade, não podendo ser usado como expediente tardinheiro para recompor situações jurídicas desfeitas, com pleno conhecimento e inteiro acordo dos interes-
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sados" (Ac. de 3-6-43, reI. des. Afrânio Costa, "in" Arquivo
Judiciário, vaI. 69, pág. 119) .
Dir-se-á que, não obstante o disposto nos arts. 178, n.O
IX e 256 do Decreto n.'? 4.857, de 1939, se foi o contrato inscrito sem conter a cláusula expressa de vigência, nem por
isso passará ele a valer contra o adquirente do prédio locado.
Certo, certíssimo. E foi isto o que assinalou a 4.'" Câmara
Cível do antigo Tribunal de Apelação do D. Federal, em acórdão de 19-12-41, "in" Arquivo Judiciário, vaI. 62, pág. 437).
Mas o registro público não existe para mero deleite ou
capricho dos que ainda não se aperceberam da sua verdadeira
e alta finalidade, nem a função exercida pelos oficiais dos
registos de imóveis pode ser apoucada e amesquinhada ao
ponto de se reduzir a sua tarefa ao insignificante mister dos
que apenas copiam e transcrevem em livros próprios documentos alheios.
Realmente não se concebe que um oficial do registo de
imóveis se submeta a inscrever contrato de locação que não
contém cláusula de vigência, no caso de alienação da coisa
locada, quando, justamente, esse é o requisito para que a
inscrição possa ser feita e produzir efeitos, como não se compreende que se possa compeli-lo a praticar ato de oficio ao
arrepio dos textos legais, cuja observância lhe cabe precipuamente acatar e cumprir.
Se, na verdade, um registo assim feito seria absolutamenineficaz em relação ao adquirente do prédio locado, e não
há quem o possa negar, também não é menos exato que,
concretizar a inscrição do contrato seria fonte de perplexidades e de enganos, inclusive em relação aos terceiros de boa-fé,
iludidos com a aparente fôrça do registo.
Neste ponto, tem toda a, razão o Dr. Curador da Vara
de Registos Públicos, ao sustentar que "não se pode dar publicidade e força probante a algo que se sabe de antemão
estar em desacordo com o direito" (fls. 31). (T.J .GB. Ap. Civ. 69.822 - Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1970.
- Martinho Garcez Neto, Presidente e Relator. - Roquette
Vaz, Revisor - Marcelo Costa). D.J.GB., de 15-2-73, pág. 85.
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INDENIZAÇÃO PELO MAU USO
DO IMóVEL LOCADO
- Cabimento da correção monetária como
conseqüência do disposto no art. 1.059 do C. Civil.
Inaplicabilidade da Lei n.? 5.670, de 2 de julho
passado que prevê expressamente a hipótese de
correção monetária fundada exclusivamente em lei
especifica que a instituiu e que, portanto, não se
funda em nenhum outro diploma legal anterior.
Voto vencido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.? 74.625, em que é Apelante José Gomes de Oliveira
Guimarães e Roberto Braga e Apelados, os mesmos.
Acordam, os Juízes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, por maioria de
votos, em negar provimento a ambos os recursos.
Relatório a fls. 105. Acertadamente o Dr. Juiz excluiu
da indenização a passadeira em questão pois o perito do
Juízo é dubitativo a respeito (folhas 58). Acertadamente
também, concedeu correção monetária que é uma conseqüência do princípio fundamental do Direito Civil (art. 1. 059 C.
Civil) segundo o qual a reparação civil deve colocar o patrimônio da vítima, o mais exatamente possível na situação em
que estaria se o evento danoso não se tivesse produzido.
A recente Lei n. 9 5.670, de 2 de julho passado, data vênia
do emitente Desembargador vogal, não traz dúvida a respeito.
Ainda que, por analogia, se entendesse que essa lei, determinando que a correção monetária não recairá sobre pe-
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ríodo anterior à data em que tenha entrado em vigor a lei
que a instituiu, veio também, determinar que não haverá
correção monetária sem lei que a institua, ainda assim, não
haveria porque deixar de aplicá-la em caso de reparação civil, por força do art. 1. 056 do C. Civil que instituiu todos os
meios de se obter a reposição do patrimônio da vítima na
situação em que estaria se não tivesse ocorrido o evento
danoso, inclusive, a correção monetária quando esta viesse
a constituir um desses meios. A Lei n.'? 5.670 se refere às
hipóteses em que uma lei específica veio criar a correção
monetária onde a mesma não cabia por força de qualquer
outro diploma legal ou mesmo constitucional: para esses casos de inovação da lei é que o legislador vedou o que seria
verdadeira retroatividade: nada mais. Não teve ele, sem dúvida, a pretensão de impedir que leis anteriores que facultavam, embora de modo implícito, a correção monetária,
deixassem de fazê-lo, revogando-as. Em particular não teve
a intenção de determinar que na aplicação do art. 1. 059 o
Juiz pudesse lançar mão de todos os meios destinado assegurar a recomposição do patrimônio da vítima, exceto da correção monetária; proibição que, aliás, seria inócua pois o
Juiz estaria no dever, diante do principio da reparação civil que permanece intacto, de obter o mesmo resultado por
outro processo.
Quanto à verba de honorários, é, também de ser mantida pois fixada de modo razoável. (T. J . GB. - Rio de Janeiro, 4 de agosto de 1971 - a) João José de Queiroz, Presidente. a) Basileu Ribeiro Filho, Relator. - a) Mauro Gouvêa Coelho, vencido em parte, no tocante à determinação de
correção monetária. A recente Lei 5.670, de 2 de julho do
corrente ano de 1971, dispôs que a "correção monetária não
recairá, em qualquer caso sobre o período anterior ao em
que entrou em vigor a lei que a instituiu". Isso se aplica aos
processos pendentes, inclusive as liquidações de sentença,
ainda não transitadas em julgado (art. 2.'? da Lei citada).
Daí se deduz, sem a menor sombra de dúvida, que não há
correção monetária quando não resultante de lei anterior e
expresssa e só a partir da lei. A correção monetária, por aplicação analógica, ficou assim, vedada. O principio do Código
Civil, da obrigação do damns emergem, - o que razoavelmente se deixou de lucrar (art. 1.059), refere-se ao passado,
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ao que já ocorreu e a correção monetária é uma previsão para
o futuro, pela demora do pagamento conjugada com a inflação. A esse respeito, concretizada que foi a responsabilidade
em dinheiro, por força da condenação em quantia certa, o
Código resolve o retardamento em juros de mora (art. 1.061
do Cód. Civil). A correção monetária é uma criação posterior
frente ao fenômeno da inflação. Agora, porém, o legislador
por disposição expressa, como vimos, limitou-a ressalvando
ou deixando apenas para os casos que quis conceder através
de lei especial. Para a hipótese dos autos não há essa lei
especial). - D.J.GB., de 15-2-73, pág. 84.
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LEI -

JURISPRUD~NCIA

-

JUSTIÇA

Embargos de nulidade e infringentes do julgado na Apelação Cível.
N.9 1.446 -

Distrito Federal.

Relator: Des. Raimundo Macedo.
Revisor: Des. Juscelino Ribeiro.
Decisão: "Recebidos os embargos para reformar a decisão nos termos do voto vencido, contra os votos dos Desembargadores Juscelino José Ribeiro, José Fernandes de
Andrade e Presidente". T. J. do D. F .
EMENTA: "Quando a lei, na sua aparência, conduz a
uma iniqüidade, é dever do julgador procurar o seu verdadeiro sentido, para decidir com justiça. A lei não contém todo
o direito, cabendo à jurisprudência suprir o incompleto da
obra do legislador. Não se anula um ato apenas em homenagem à forma da lei, fugindo-se ao imperativo de fazer
justiça que é o dever precípuo do Juiz. Recebem-se os embargos para se restabelecer a sentença de 1. 9 Instância que decidiu com Justiça".
(DJU de 1-6-73).
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VARA DOS REGISTROS PúBLICOS

DESPACHOS DO JUIZ
738-72 -

Pedido de Informação - Zita Maria Vasques
"Vistos. Tendo em vista as
informações prestadas pelo Escrivão Interino do 4.9 Cartório de Protestos de Letras e Titulos da Capital, determino o
arquivamento destes autos - Anoto que em reunião efetivada com os Srs. Escrivães e Oficiais dos Cartórios da Capital
ponderei que este Juízo não mais admitira que auxiliares
trabalhem sem prévio arquivamento dos contratos de trabalho pela E. Corregedoria Geral da Justiça, colocando nova
, orientação da Vara a respeito da matéria de modo bem claro
e de forma a não permitir quaisquer dúvidas. ----, P .R.I.
-

4.° Cartório de Protestos. -

(D.O., de 5-5-73).
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2801/72 -

Duvida -

Piero Roberto Del Rigo -

Vistos.

O Sr. Oficial da 15. 9 Circunscrição Imobiliária suscitou
dúvida ao lhe ser apresentada para transcrição a escritura
de venda e compra em que comparecem como vendedores Nagib Nami Jafet ou Nagib Jafet, sua mulher e outros e como
comprador Piero Roberto Del Rigo, alegando que deveria comparecer o espólio de Chedid Jafet, ou Chedid Nami Jafet,
autorizado por alvará judicial e não a viúva meeira e herdeiros, que não tem titulo de domínio transcrito em seu nome.
A dúvida foi impugnada (fls. 15/16) instruída a impugnação com os documentos (fls. 17/34).
O suscitante se manifestou (fls. 35) e o dr. Curador de
Registros Públicos opinou pela procedência da dúvida (fls.
36) .

Relatados, decido:
A dúvida procede. Com efeito, dispõe o artigo 531, do
Código de Processo Civil, repetindo o artigo 1801 do Código
Civil "julgada a partilha o direito de cada herdeiro limitarse-á aos bens do seu quinhão.
A contrário senso, portanto enquanto não homologada
a partilha, os herdeiros tem direito sobre o acervo deixado
pelo "de cujus" sem especificação de bens.
A herança é um todo indivisível e no caso, enquanto
não partilhados os bens só o espólio devidamente autorizado
pelo juízo do inventário, pode transferir o domínio no que
diz respeito a metade pertencente ao "de cujus" e objeto do
inventário.
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A tI1aDU taçio dos herdeiros na espécie é colhida nos

autos do inventArio.

Esaa. a regra, na matéria em exame. De outro lado no
que dls nspe1to ao registro imoblliárlo deve ser respeitado
a todo cUlto o principio da continuidade.
Somente aquele em nome de quem está transcrito o imóvel é que pode al1ená-Io: ninguém mais, a não ser em caso
de sua morte, o inventariante, devidamente autorizado pelo

juizo competente.
Ainda que na prática se compreenda mais fácil e cômoda a outorga da escritura por todos os herdeiros pela viúva

meeira, cumpre ponderar também que somente a autorização judie1al dá a certeza de que todos os herdeiros estão representados e concordes na alienação e que a Fazenda do
Estado, por ter outros meios de haver o imposto de transmlssio causa mortis, também foi chamada a se manifestar
e anuiu na venda.
Mas o principal obstáculo ao registro é que o seu deferimento violaria frontalmente o princípio da continuidade
que deve, a todo custo, pena de confusão e incerteza, ser
observado.,
Eventual engano do oficial suscitante em outro caso,
semelhante não é argumento para a efetivação do registro.
Em face do exposto, julgo procedente adúvida. - Custas
na forma da lei. - P. R. e I. - São Paulo, 22 de agosto de
1972. (a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. - Advs.
Drs. Adlb Yazbek - Antônio Lázaro - Washington Kfouri.
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Dúvida - 10.9 Reg. Imóveis - Albertone Lemos Bloisi
e ots. - Adv.: Luiz Cláudio de Albuquerque Campos. Vistos.
1 - Apresentada à inscrição a escritura de compromisso de
venda e compra de fls. 5/7, foi suscitada dúvida, pela sra.
OficIal da 10.9 Circunscrição Imobiliária. Fundamentam a
suscItação, o fato de o título se referir a compromisso de
venda e compra sobre a nua propriedade e o usufruto, separadamente, divididos, assim como porque os promitentes
compradores se intItulam adquirentes, quando são apenas
titulares de um compromisso de venda e compra, a se constituIr em direito real, depois da inscrição; a possibilidade
de acrescer só se tornará efetiva com a existência do direito
real, depois da inscrição; a possibilidade de acrescer só se
tornará efetiva com a exIstência do direito real ao usufruto
e o vocábulo "apesar", utilizando quando se menciona a responsabilidade dos com promitentes compradores do usufruto
quanto ao pagamento das prestações, dá idéia de que os direitos que estão sendo compromissados valem mais uns que
outros: além do mais, gravando a nua propriedade que "adquirem" para os filhos, dá idéia que se trata da aquisição e
não de compromisso. Aponta, ainda, a suscitação, que toda
essa manifestação dos promitentes comprador0s não poderia
se efetivar se houvesse falecimento de um deles durante a
vIgência do compromisso; se ocorresse a morte de um dos
pais, nada haveria para acrescer, pois o usufruto seria inexistente e, se o falecimento fosse de um dos filhos, o que existiria para ser partilhado?
Ao depois, tece a suscitante considerações sobre o compromisso dividir o domínio em nua propriedade e em usufruto, trazendo à colação ensinamentos de doutrinadores contra essa possibilidade.
A dúvida foi impugnada (fls. 17/19) e a suscitante a manteve (fls. 21). O dr. Curador se manifestou (fls. 22), solicitou esclarecimentos dos suscitados que os prestaram (fls.
24/25), após o que opinou pela procedência da dúvida, acrescentando que a escritura levada a registro é nula uma vez
180 -,-
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que não houve o indispensável comparecimento da Curadoria de Familia ao ato dada a instituição de usufruto ou outras
cláusulas, concordando com todos os termos da suscitação
(fls. 26).
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 27), prestando a suscitante as informações (fls. 27 v.) determinadas.
Relatados, decido:
2. Ainda que não expressamente mencionado na suscitação, é certo que pode a dúvida ser examinada por outros
aspectos. No caso dos autos, o dr. Curador de Registros Públicos aponta a nulidade da escritura levada a registro, tendo em vista que não foram os menores assistidos do Curador
de Farnilla, assistência essa indispensável, pois na escritura foi insttiuido usufruto, além da gravação, dos direitos dos
menores, das cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade.
Já decidiu este Juizo que não é necessária a presença
de curador assistindo menores quando estes recebem em doação, bens imóveis, com reserva pura e simples de usufruto
para doadores, porisso que a aceitação da doação, no caso
é elemento despreponderante e apresenta caráter puramente passivo (Revista do Tribunais, voI. 124/709).
De outro lado, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado que: "exigir-se aceitação expressa de quem não p0de contratar, para a validade do ato do qual só beneficios
lhe advém, como da doação pura e simples, é em realidade
faltar à proteção que o estatuto civil tem levantado sobre os
privados da razão ou que ainda não se podem dirigir" (Revista dos Tribunais, voI. 277/309). Esse mesmo aresto aponta outro julgado no mesmo sentido: "a escritura de doação
pura e simples, e como tal se considera a feita apenas com a
reserva de usufruto, não depende, para sua validade de aceitação dos donatários, se menores (Revista dos Tribunais, voI.
109/668) .
Esse o entendimento vencedor na jurisprudência paulista, resumida no v. acórdão inserto na mesma Revista dos
Tribunais, voI. 286-440 e 441).
A contrário senso, quando não se trata da doação pura
e simples, mas de vinculação de bens de menores, com o estabelecimento das cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade, torna-se indispensável a presença de curador es·
pecial que concorde com a instituição de tais cláusulas.
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Tal afirmação resulta da regra do art. 387 do Código
Civil, sendo anulável o ato, por força do art. 154, II, do
mesmo Código.
Desta forma, assiste razão do Df. Curador de Registros
Públicos, quando, por motivo diverso daqueles mencionados
na suscitação, opina pela sua procedência.
Entretanto, cabe ao Juízo apreciar os demais fundamentos da dúvida, tendo em vista o caráter normativo de que
se revestem as decisões proferidas em tais procedimentos.
E, destes, sobreleva notar aquele que diz respeito ao compromisso se referir à divisão da propriedade em usufruto e
nua propriedade.
É sedico que o proprietário pode dispor da nua propriedade, reservando, para si, o urufruto, mas, de acôrdo com o
artigo 717, do Código Civil, não pode alienar o usufruto.
Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Washington de
Barros Monteiro: "No artigo 717, consagra o Código o princípio da inalienabilidade do usufruto. Esse direito real não
pode ser alienado. É que a inalienabilidade do usufruto, como
lembra Clovis constitui a sua principal vantagens, porque
assim se atende melhor ao intuito de seu instituidor. O usufruto é geralmente um ato benéfico, tendo por objeto favorecer alguém : torná-lo alienável seria despi-lo dessa vantagem,
que é a sua razão de ser" (Direito das Coisas, ed. Saraiva,
Curso de Direito Civil, pág. 268).
Nem se alegue que na hipótese em exame quemsecomprometeu a alienar o usufruto foi o proprietário, que o desmembrou para o fim de compromisso de venda e compra e
que, desta forma, não estaria sendo alienado o usufruto préconstituído, mas, bipartida a propriedade, para o compromisso.
Nada menos exato. Se o usufruto não pode ser alienado
pelo usufrutário, segundo dispõe o Código também não pode
segundo entendo, ser bipartida a propriedade para o fim de
alienação ou compromisso de venda e compra, a pessoa diversas, como ocorreu no ato cujo registro foi impugnado.
Silvio Rodrigues pondera ao se referir à lição de Clovis:
"Ora, a seu ver, sendo inalinável o usufruto não poderia satisfazer, plenamente, a esses intuitos".
O Mestre talvez estivesse com razão se a inalienabilidade fosse· absoluta. Mas,. como se permite a alienação em favor do proprietário, mais angustiosa se torna a posição dô
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usufrutário necessitado, que fica à mercê do nu proprietá~
rio, quando precisa vender" (Direito Civil, Direito das Coisas, ed. Saraiva, pág. 309).
Pontes de Miranda assevera: "o poder de dispor não é,
rigorosamente, conteúdo do direito, é qualidade dele, possibilidade de mudança do titular. Porém, de conteúdo complexo, como é o usufruto, o poder de dispor existe quanto a certos elementos do conteúdo que podem ser objeto de direitos
cujo titular seja outra pessoa. S6 se trata de disposição constitutiva, e não de disposição que transfira, direito já existente. (Tratado de Direito Privado, ed. Borsol, voI. 19, pág.
60) .
Finalizando, portanto, assiste aqui integral razão ao suscitante quando entende impossível a transferência bipartida
da propriedade, ou seja, a alienação ou promessa de alienação do usufruto a uma pessoa e a nua propriedade a outra.
Outra, questão surge, entretanto, que também não foi
objeto da suscitação mas merece ser examinada. Diz ela respeito à possibilidade de conjugação do usufruto com as cláusulas de inalienabilidade e incomunicabilidade, tal como foi
feito no titulo impugnado.
Washington de Barros Monteiro trata expressamente da
questão e ensina: O direito real de usufruto e conjugado com
a cláusula de inalienabilidade. Assim, um pai doa certo imóvel a seu filho, mas reserva, para si, enquanto viver, o respectivo usufruto; ao mesmo tempo, grava o bem doado com
o referido vínculo de inalienaliedade. Pergunta-se: heverá,
em tal hipótese, a instituição do usufruto sucesso condenado
pela lei?
"Não temos dúvida em responder afirmativamente. Com
efeito, o doador reserva para si o usufruto, ao efetuar a doação; temos então o direito real a vigorar num primeiro grau.
Morto o usufrutário, consolida-se o domínio do nu proprietário, pela junção de todos os seus elementos integrante (jus
utendi, fruendi et abutendi). Instituída que tenha sido, porém, a cláusula de inalienabilidade, o proprietário não passará, na realidade, de mero usufrutuário (tem o uso e gozo
da coisa, mas não tem a sua disponibilidade). Surge assim,
malgrado o jogo de palavras verdadeiro usufruto de segundo
grau, que é repelido pela lei. (ob. cito pág. 266).
Mutatis mutandis a situação aqui examinada é a mesma e atinge, também, a proibição legal.
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Quanto ao restante da suscitação, tenho desassiste razão à zelosa serventuária. Com efeito, no próprio título está
prevista a hipótese do falecimento do pai ou da mãe qual
seja, haveria o direito de acrescer ao outro usufrutário sobrevivo. E a inscrição criaria o direito real.
Quanto à possibilidade do falecimento de um dos nu-proprietários, seria a nua propriedade partilhada entre os sucessores do respectivo titular (Cf. Washington de Barros Monteiro, ob. cito pág. 280).
Se tais mortes ocorressem, como prevê a suscitação, antes de cumprido o compromisso, os direitos decorrentes da
parte do compromisso seriam partilhados.
Não colhe, também, a dúvida quanto ao emprego da palavra "apesar", que está posta no título para significar que
os pais, embora estivessem adquirindo apenas o usufruto, se
responsabilizavam pelo pagamento do preço total (usufruto
mais nua propriedade) cuja estava sendo compromissada. É
certo, contudo, que houve impropriedade de linguagem.
Embora inacolhlveis estas partes da suscitação, o principal motivo da dúvida tem inteira procedência, como aqueles que, não expressamente apontados na inicial, foram acima examinados.
3. - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, na forma da lei. P. R. e l. São Paulo, 15 de março,
de 1973. - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito.
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Dúvida - 89 Reg. Imóveis. Armando Garcia e os. vogado: Antonio Carlos Soveral, Proc. 6274-72:

Ad-

1. Ao ser apresentada ao sr. Oficial da 8~ Circunscrição Imobiliária a escritura de venda e compra e cessão de
direitos de fls. 4-7, foi suscitada dúvida, porque o Serventuário entendeu que a descrição do imóvel feita no título levado a registro não coincide, exatamente, com aquela constante da transcrição anterior, destacando que, à margem da
transcrição em causa, para se possibilitar aquela ora pretendida, devem ser feitas averbações relativas às vias públicas
que formam a quadra n 9 34 da Vila Santa Catarina, onde se
situa o imóvel, qual a distância que fica, da esquina mais
próxima, o terreno objeto de pedido e ainda se este se situa
no lado par ou ímpar da via pública.
A dúvida foi impugnada, sustentando-se que os elementos constantes do título permitem estremar o imóvel e individuá-lo, sendo excessivas as exigências feitas pelo suscitante.
O suscitante manteve a dúvida e o dr. Curador opinou por sua procedência.
Relatados, decido:
2. Nesta suscitação ocorre inversamente o que normalmente acontece em matéria de dúvida. Com efeito, de regra, é o título impugnado que é carente de elementos em
relação à transcrição anterior. No caso em exame, a descrição do imóvel, no título cuja transcrição foi adiada, há mais
detalhes que os constantes da transcrição anterior.
Nem porisso, contudo, improcede a suscitação, como
pretendeu o impugnante.
Como bem destacou o dr. Curador, os vendedores Luiz
Alberto Whately e Ruth Nascimento Whately são os titulares da transcrição n° 51.199, da 11 ~ Circunscrição Imobiliária e esta se refere ao seguinte imóvel: "um terreno situado
à Avenida Santa Catarina, na quadra número trinta e quatro, na Vila Santa Catarina, no trigésimo subdistrito - San-
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to Amaro, medindo cem metros de frente, por cinquenta metros da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando área de cinco
mil metros quadrados, confrontando pelos lados, com José
Calazans Rodrigues de Alkimin e pelos fundos com José Calazans Rodrigues de Alkimin, com Antônio Paulo, Ermelinda
e João Louzani ou sucessores" (fls. 23 e v.o).
Tais vendedores prometeram ceder a Yared Fayez desse
imóvel, segundo se depreende da escritura de promessa de
cessão de direitos feita entre o espólio do promitente cessionário e os ora compradores de fls. e seguintes, devidamente
retificada e ratificada às fls. 34-38 e, posteriormente, em
cumprimento ao compromisso, ortogaram a escritura de venda e compra objeto da dúvida. Nesta, a parte alienada está
assim descrita: "um terreno situado à Avenida Santa Catarina, na quadra 34, no 429 subdistrito, Jabaquara, 8~ Circunscrição de Imóveis desta Capital, antes 11 ~ Circunscrição, cuja,
quadra é formada pela avenida Santa Catarina, rua Colombia, rua Honduras e rua das Antilhas, medindo na sua integridade 30,00 m de frente para a referida avenida Santa Catarina, por 50,OOm da frente aos fundos, de ambos os lados,
tendo dos fundos a mesma largura da frente, encerrando a
área de 1.500,OOm2; confinando do lado direito e fundos com
propriedade de José Calazans Rodrigues de Alkmin ou sucessores, e do lado esquerdo com terreno compromissado a
Fayez Yared, remanescente, distante 100 metros da esquina
da rua das Aniilhas, lado direito de quem vai desta rua para
a rua Colombia". (fls. 4v).
Assim, se inicialmente parece que o que os vendedores
alien aram foi toda a área compromissada à Fayez Yared e
cujos direitos foram prometidos aos impugnantes, na realidade, não foi isso o que ocorreu, pois se assim fosse Fayez
Yared não seria citado como confrontante da parte desmembrada e objeto da alienação.
Se, de outro lado, as descrições que constam do titulo
levado à transcrição permitiram às partes individualizá-la,
não estão de acordo com a transcrição anterior, o que impede o registro aqui buscado, porque seu deferimento implicaria em violação do princípio da continuidade, sempre presente nessa matéria.
A propósito, ensina Serpa Lopes: "Duas situações podem
surgir no caso de características e confrontações: ou o título é impreciso, e nesse caso convém ser recusado, para que
o titular do dominio melhor o componha pelos meios regu186 -

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE J USTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

lares, ou o título a transcrever contém características e confrontações em colisão com a transcrição anterior, hipótese
em que se torna imprescindível, preliminarmente, a retificação da transcrição anterior e a apuração da qual seja a verdadeiramente exata: se a enumeração da transcrição existente ou a do título" e, em seguida, acrescenta: "se o imóvel já se encontra transcrito com determinados característicos, só pode ser vendido e feita nova transcrição em conformidade com o registro anterior. A menos que se retifique a transcrição, provando-se erro, não pode ser alterada".
(Tratado dos Registros Públicos, 4~ ed. Freitas Bastos, voI.
IV, págs. 430 e 437, respectivamente).
Na escritura impugnada os característicos e confrontações são em maior número e mais detalhados que os constantes da transcrição. Entretanto, cumpre ponderar que sem
as correspondentes averbações à margem da transcrição anterior, existe incoincidência entre aquele registro e o título
tram:cri bendo.
É exatamente aqui que se aplica a lição do insigne tratadista.
Desta forma, não basta a abundância de detalhes, na
descrição dos característicos e confrontações do imóvel; contudo, há que se verificar se tais elementos já constam do registro anterior, pena de se atingir o referido princípio:
3. Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, na forma da lei. - P. R. I. - São Paulo, 7 de
janeiro de 1973. - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito.
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DÚVIDA
119 Reg. Imóveis - Rocco Casalaspro - Proc. 7273-72.
1. Ao ser apresentada para transcrição, à 11 ç Circunscrição Imobiliária, a escritura de venda e compra de fls. 3-5,
tendo por objeto o terreno situado no número 70 da Rua
Calumbi, 329 Subdistrito, Capela do Socorro, com área de
68,60m2, foi suscitada dúvida porque a transcrição em nome do transmitente se refere a uma área de 40.800 metros
quadrados e a alienação feita feriu o artigo 248 do Regulamento dos Registros Públicos, pois os característicos e confrontações da parte desmembrada são indicados com a imperfeição, não sendo indicada a distância da esquina mais
próxima, não permitindo localização exata do terreno e a
verificação da disponibilidade.
A dúvida não foi impugnada e o dr. Curador opinou por
sua procedência.
Relatadas, decido:
2. Ainda que figure da escritura objeto da suscitação
a referência à rua em que o imóvel se situa e o número que
o terreno recebe, é certo que a descrição da área desmembrada, ali é feita, omite os requisitos necessários e essenciais dos característicos e confrontações e a distância da esquina mais próxima, assim como se o mesmo terreno se si·
tua do lado par ou impar da rua.
Com essas omissões, é certo, o título levado a registro
não pode merecer atendimento e a dúvida tem procedência.
3. Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, na forma da lei.
P.R.I.
São Paulo, 8 de janeiro de 1973. - Gilberto Valente da
Silva - Juiz de Direito.
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DÚVIDA
817-72 - 69 Reg. de Imóveis - José Luiz de Paulo Adv.: Sergio Bastos - Vistos.
O Sr. Oficial do 69 Registro de Imóveis da Capital, suscitou dúvida ao lhe ser apresentada, para inscrição certidão
de penhora expedida pelo Cartório do 179 Ofício Cf vel da
Capital, extraída dos autos da ação executiva movida por
José Luiz de Paulo contra Francisco Mariano Madeira, porque a penhora incidiu sobre o imóvel já prometido à venda
pelo executado a Ana Maria Martins e Herminio Augusto
Diegues, conforme contrato prenotado e objeto de outra dívida.
A dúvida foi impugnada (fls. 6) e após a fala do dr.
Curador (fls. 7) foi juntada xerox da decisão proferida na
dúvida mencionada na suscitação (fls. 11-14). Em seguida
decorrido "in albis" o prazo para manifestação do suscitado,
o dr. Curador opinou pela procedência da dúvida.
Apensados os autos da pre-citada dúvida, vieram-se os
autos conclusos.
Relatados decido.
Conforme se verifica de fls. 11-14, a dúvida ali suscitada foi julgada procedente Francisco Mariano Madeira celebrou com Acácio de Freitas, compromisso de venda e compra tendo por objeto os imóveis mencionados na certidão levada a registro. Mas, o promitente comprador, por sua vez,
prometeu ceder esse compromisso a Ana Maria Martins e
Hermínio Augusto Diegues e estes, por sua vez, prometeram
ceder os mesmos direitos a Jaciro de Jesus Cruz: quitado
este último compromisso foi feita a cessão definitiva, de tal
forma que os direitos de Francisco Mariano Madeira passaram a Jaciro de Jesus Cruz. Entretanto, no curso de tais
atividades negociais, o promitente vendedor acionou o compromissário comprador objetivando a rescisão do compromisso e essa ação terminou com transação entre as partes
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e a outorga de escritura de venda e compra consolidando o
compromisso mas sem se referir a ele.
Ali também se consignou que se o compromisso não fora inscrito, as cessões subsequentes também não puderam
ser averbadas à margem dessa inscrição.
Desta forma, impedida a inscrição do compromisso de
venda e compra e posteriores cessões por aquela decisão, nada impede a inscrição de penhora, especialmente porque segundo constou do Registro Imobiliário, o executado é o legítimo titular do domínio, ficando as cessões para serem solucionadas em ações próprias.
3. Em face do exposto, julgo improcedente a dúvida.
Custas, na forma da lei, P. R. I. - São Paulo, 28 de
dezembro de 1972. Gilberto Valente da Silva - Juiz de Direito.
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DÚVIDA
7002-72

Francisco .Famá e Vicentina Famá Lisante'
Adv.: Venício A. Gramegna. -

49 Reg. de Imóveis -

Vistos.
1 - Ao ser apresentada, para transcrição, ao sr. Oficial da 49 Circunscrição Imobiliária, a escritura de venda
e compra de fls. 8-9, por via da qual os apresentantes, Francisco Famá e Vicentina Famá Lisanti, adquiriram, de Famá
e Lisanti S. A. Móveis Artísticos, o imóvel situado à rua Rui
Barbosa n 9 s 294 e 322, antigo 322, foi suscitada dúvida por
entender o suscitante que em se tratando de aquisição feita pelos próprios diretores da sociedade anônima, ou seja,
pelos apresentantes, o que é defêso em lei, nas sociedades
por ações (Decreto-lei n° 2.627 de 26-9-1940, artigos 119 e
120), o ato é nulo de pleno direito, de acordo com os artigos 82, 145, lI, do Código Civil.
Aduz, ainda, a dúvida que Famá e Lisanti S. A. Móveis
Artísticos resulta da alteração do contrato social da antiga
firma Famá e Lisanti Ltda., e que esta, por sua vez, fôra
constituída por contrato particular de 10 de setembro de
1959, sem que na oportunidade do distrato social desta última tivesse sido efetuada a partilha do acervo social respectivo, em que se inclui a o imóvel objeto da escritura impugnada. Aponta, ainda, a, suscitação, que a firma Famá e
Lisanti, pelas transcrições n 9s 18.120 e 18.198 feitas, respectivamente, em 14 de junho de 1938 e 26 de junho de
1938, tornou-se proprietária do imóvel situado à rua Rui Barbosa, 322, atuais n 9 s 322 e 294. Tal firma era constituída,
na época, de apenas dois sócios, Francisco Famá e Domingos Lisanti; ocorrendo o falecimento deste último, o sócio
remanescente juntamente com a viúva do "de cujus", resolveram "distratar" a sociedade, sem contudo, proceder à partilha dos bens sociais, passando a constituir nova sociedade, agora, por quotas de responsabilidade limitada. Na comBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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poslçao do capital social desta entrou o referido e questionado imóvel.
Entende o suscitante, portanto, que: a) a partilha do
acerto da firma Famá & Lisanti era absolutamente indispensável, máxime havendo imóvel na composição do capital
social respectivo, não podendo, como foi estabelecido pelos
distratantes, fazer prevalecer a vontade dos particulares sobre o princípio da continuidade do registro, de ordem pública, o que implicaria na quebra do elo filiatório, pela omissão da partilha; b) tendo os sócios Francisco Famá e Vicentina Famá Lisanti integralizado sua parte no capital da
firma Famá & Lsanti Ltda., com as quotas que possuiam
na extinta firma Famá & Lisanti, não deixando, todavia especificando que ditas quotas eram representadas inclusive,
pelo imóvel questionado, fazendo, como o deviam, celebrar
o respectivo contrato por instrumento público, impraticável
a transcrição deste último titulo, que exige forma pública
para a sua constituição (Código Civil, artigo 134, TI), oportunidade em que deveriam, também, ser satisfeitos os requisitos do artigo 247 do R. R. P .
A dúvida foi impugnada (folhas 37-38), instruída essa
postulação de documentos (folhas 40-44). O suscitado manteve a dúvida (folhas 45-verso) e o Dr. Curador opinou por
sua procedência (folhas 47-49) .
Relatados, decido:
2 - Entendo conveniente apreciar a suscitação na ordem inversa em que a pôs o Oficial. Com efeito, o segundo
motivo diz diretamente com o registro imobiliário, enquanto o primeiro se filia mais propriamente aos atos da diretoria da sociedade que, a seguir serão examinados.
Diga-se, de inicio, que as decisões da Junta Comercial,
ainda que com o beneplácito do Excelentissimo Senhor Governador do Estado, no que diz respeito à constituição, modificação e dissodução das sociedades comerciais não vinculam o Juízo, especialmente quando contrariam, frontalmen-.
te, o sistema do registro imobiliário.
Segundo pondera a suscitação, o imóvel objeto da escritura impugnada está transcrito em nome de Famá & Lisanti, conforme se verifica, além do mais de folhas 10-11.
Mas a escritura dá, como alienamento, a firma Famá & Lisanti S. A., Móveis Artísticos que, por nenhuma forma, figura na transcrição anterior, o que bastaria para que se im192 -
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o principio da continuidade, um
lmobWir1o, estaria sendo violado.
impugnação que houve sucessivas
i' JDlfmd. primeiramente, de Famá & Lisan'>~:allall1tt Ltda., com a extinção da primeiele um dos sócios, tendo sido o disvt6va, que, em seguida, conjuntamen.Da'llle8ceIlte, usaram do imóvel para conse, posteriormente, esta se transforaml)n1llD& que o alienou aos apresentan"~I~::~~!tendo os contratos sociais e suas alteÍi!l
na Junta Comercial não houve quemfd&r110, pois os contratos e distratos foram "ceObediência às determinações da época, da referida Junta, com apolo da decisão govema~entaI.
Ora, contunde a impugnação o arquivamento de contratos e distratos na Junta Comercial com o registro imobillirlo.
A prop6s1to, acertada a lição de Pontes de Miranda invocada. pela douta Curadoria no sentido de que: "ainda que
se trate de bens imóveis . . . a sua incorporação n a sociedade, para a constituição de todo o capital social ou parte dele, não impõe a forma de escritura pública, como estatui o
Decreto-lei n ' 2.62'1, artigo 46 ... Trata-se de "lex specialis",
em relação ao Código Civil, artigo 134, lI. Só se refere à
forma, e não às exigências registrárias: tem-se de fazer a
transcrição no registro de Imóveis (Tratado de Direito Pri·
vado, voI. 50, pág. 39.
No mesmo sentido é a lição de Serpa Lopes: "em se
tratando de bens imóveis, esse caráter translativo acarreta todas as exigências e formalidades, em geral, impostas
para a transferência de tal espécie de bens. Assim, o respectivo titulo de transferência - a ata de constituição da
sociedade ou a escritura pública deverá ser levado à transcrição no Registro de Imóveis, da situação destes, compe. tlndo tal providência aos primeiros diretores, sendo o título hábil para essa transcrição, a certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo Registro de Comércio"
(Tratando dos Registros Públicos, vaI. IlI, pág. 439).
Repita-se pois, que "os simples registros dos contratos
sociais na Junta Comercial, nos quais aparece o imóvel, ao
contrário do que pensam os suscitados, não conferem o domínio, que só se alcança com a transcrição" (fls. 49).
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E a continuidade do elo filiatório é a observação do princípio da continuidade, a que já nos referimos, que deve ser
observado no registro imobiliário e não no registro do comércio.
Assim, procede essa parte da suscitação, salvo na parte em que o suscitante exige a escritura pública para o registro, dispensável, como acima se viu.
Nem aproveita aos sucitados o fato de o mesmo oficial
suscitante, já ter inscrito hipoteca que a sociedade anônima, ou seja, Famá & Lisanti S. A ., Móveis Artísticos, constituiu sobre o mesmo imóvel (fls. 11), visto como um erro
não justifica o outro e o engano ali cometido não autoriza
a que se determine um registro impossível.
De se examinar, agora, o problema da nulidade do ato
levado a registro, ou seja, a venda e compra de bem de uma
sociedade anônima a seus próprios diretores.
Tenho, que em relação a essa matéria é de se trazer
à colação a lição de Miguel A Soasot Betes, na 2~ edição
de seu livro "Diretores, Síndicos, Gerentes y Fundadores de
Sociedade Anonimas: Derechos, Obligaciones, Responsabilidad", Buenos Aires, 1953, pág. 81, n° 41, quando esse autor
menciona decisões dos Tribunais argentinos ao resolver que:
"É de ordem pública a disposição do artigo 338, c. m. que
proibe os diretores das sociedades anonimas negociar ou
contratar por conta própria com a sociedade que administram, lição essa invocada no v. aresto inserto no Repertório
de Jurisprudência do Código Comercial, Darcy Arruda Miranda, ed. Max Limonad, 1960, vol. 2, tomo 1, página 412
do qual se colhe, ainda que: " ... afirmar que a norma contida nos artigos 120 e 128 e seu parágrafo único é de ordem
pública, pois visa tutelar os interesses sociais e mesmo de
terceiros, e, mais precisamente, o capital social, em homenagem a respeitáveis princípios de moral e previsão é, afirmar, também, que a sua violação acarreta a nulidade do
ato ou contrato, nulidade esta, que é absoluta e insarável,
justamente por que na violação da ordem jurídica está compreendido o conceito da ilicitude jurídica. O conceito de ordem pública transborda, aliás, dos rigidos e estreitos limites da lei, e isto é, o que reconheceu Emilio Betti, ao fixar
a explicitude conceitual da ilicitude jurídica na situação de
contraste, consciente ou não, em que se coloca a determinação causal do indivíduo frente à lei ou à ordem pública
("Teoria General deI Negócio Jurídico", trad. esp. Editorial
Revista de Derecho Privado, Madri, pág. 289).
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atos praticados em desrespeito do art. 120

são atos que estão sujeitos a ratificada violação de norma proibitiva, de
assim, o objeto ilícito, incidindo na
jurldicos nulos, segundo o nosso direito
DI. fi e V, e 148). Já ai, sob este prisDOClel'E~ soberanos das assembléias são
J1rI:ldI,co. condicionado ou relativo, subor~::~~s.!lei e aos ditames do bem comum,
iíí
de modo avassalador e despótico,
O espesinhamento intolerável dos
assim não fosse o ato que tivesse
do art. 120 estaria fadado à iniqüimaioria, beneficiada com a violação
,._ ,_ _ por meio de uma assembléia geral
iI1iIiF.tlID'~~do praticado com postergação frontal da
,;aa~

".lIda

bulailfi• •.

. . . tltlW.. :nu..

o art. 120 adoece de nulidade absoluta

De outro modo cairíamos na paque OI atos proibidos, ainda que tenham
l1Dll1ta.c&1I. eazecertam. uma vez realizados, de toda espécie
de sançio. & esta, DO caso, e sob o aspecto do direito privado. é a nul1dade. AI pessoas que praticarem o ato com
violaçio do art. 120 podem se dizer afetadas de incapacidade
de direito (Sasot Betea, op. cito pág. 92, nota 31 e 32; Petrielia, :A.8amblea de Socledade Anônima: Derecho de voto
dei acc10nista em conflicto de interesses con la sociedad",
in "Rev. Der. Com.... - Janeirt>Ma.rço, 1947, pág. 37). Ante a proibição do art. 120, como acontece com o art. 338,
do Cód. Com. Argentino. nada vale a ratificação que possa
fazer a assembléia. A ordem pública é Inderrogável, e, do
mesmo modo, as normas que têm esse conteúdo (Rogasiano
Celso, op. cit., pág. 104).
"O direitores das sociedades anônimas são mandatários
da mesma e em conseqüência tem direitos e obrigações inerentes ao mandato, como ali se examinou, afirmando-se,
ao depois que o "contrato de sociedade, ou os atos posteriores
que o completam, coloca, pois, os administradores ou os gerentes, aos olhos do público, na posição de representantes do
grupo de associados, representantes devidamente qualificados para cumprirem, dentro, nos limites dos poderes qu e lhe
são conferidos, as operações de natureza diversa que se compreendem na órbita estatutária. Assim, os administradores
ou os gerentes poderão adquirir bens por conta da sociedade
rac:llOmU COIlCrlUlllOf'de
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ou adquirir crédito por ela e em seu nome, da mesma forma
que eles poderão obrigá-la, em conseqüência dos compromissos assumidos. A!; convenções celebradas, nesta qualidade,
vinculam a sociedade, diretamente como credora, perante terceiros que com ela contratarem, a assinatura social obriga
a sociedade se a operação não exceder os poderes conferidos.
-,- Encontra-se neste processo o esquema clássico da representação."
"Nem é necessário insistir neste ponto.
"Mas, que resulta daí? Duas são as conseqüências: a
nulidade absoluta dos atos praticados pelos administradores
ou gerentes da sociedade que, cumprindo-lhes, representá-la,
com ela negociaram, na qualidade de credores desta, por
direito próprio; e, em segundo lugar, a obrigação de compor
os prejuízos decorrentes desse procedimento flagrantemente
contrário à lei, à ordem pública, aos bons costumes. e, por
isso mesmo de ilicitude jurídica a toda evidência. A sanção,
como diz Renê Capitant, no seu estudo do ato ilíciot, é um
ato que decorre de outro ato ("L'Illicite - L' Impératif Juridique", Paris, 1929, pág. 93".
E finaliza esse julgado, colocando uma pá de cal na pretensão, em sentido contrário, dos suscitados: "Ora, se a Lei
das Sociedades por Ações não fosse expressa na proibição do
ato pelos dois referidos de A. ainda assim não poderia sobreviver a liquidação do débito, praticando pela maneira já descrita, pois, como reconheceu Moscato, - insuspeito, no caso,
desde que não vê, em princípio, nenhuma impossibilidade jurídica ou natural para o selbscontrahiren, - onde houver
o conflito de interesses não serão admissível o contrato consigo mesmo doutrina esta que vem sendo esposada desde
Lepa até Giorgi (Eduardo Espínola, "Sistema), vol: lI, t. lI,
pág. 43, nota 95). Esta insigne civilista pátrio assinala as
dificuldades com que se apresenta a admissibilidade do autocontrato, quanto se analisa o problema do ponto de vista
psicológico e ético social: "De fato, psicologicamente, a vontade do representante é uma só, muito embora se dirija à
conciliação de interesses divergentes. Sob o ponto de vista
ética-social os obstáculos vêm precisamente da colisão de
interesses, a qual de modo mais ou menos absoluto, se manifesta nas relações patrimoniais, conforme a observação de
Ve~zl (obra clt., voI. lI, t. lI, pág. 42 e 43).
"Não obstante esforço de Pilon, Gouget, Demongue e
outros, no sentido de convencer de que o conflito de interesses

°
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o ato jurídico consigo
precisamente a fim de evitar esses
a communis opinio, fonnou-se
do aut<rcontrato, por isso que
1D8epa.ràv'el dela (Propesco Ramniles actes juridiques en droit
287). Este admiràvel trabalhista.
para a admissibil1dade do Selbsconconmto de interesse do representanê a única consideração que de\l1li\ 1,....-. que teria de se pronunciar sobre as apli(Obra clt. pãg. 290).
'1IImborâ nio haja direito positivo comum - e, pois,
excluo & h1p6teIe prevista. no Decreto-Iei n.'" 2.627 - nenhum
dispoatttvo proibindo o aut<rcontrato, é certo que a nossa melhor tradlçlo jurfd1ca o tem repelido em pronunciamentos dos
nOS808 maia altos Tribunais, dai resultando, possivelmente,
a orientaçio seguida pelo projeto do Código de Obrigações,
elaborado pelos eminentes Ministros Orozimbo Nonato, Phlladelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães, e que em seu
art. 37 consagrou repulsa à introdução do auto-contrato em
nossa legislação.
O douto Des. Serpa. Lopes, que admite juridicamente o
contrato consigo mesmo, reconhece, entretanto, que há um
obstáculo para a sua valldade e que é o conflito de interesses,
entre mandante e mandatãrio, razão suprema. da nulidade
instituída, em certos casos, pela lei (Tratado de Registros
Públicos", vol. U, pág. 288). Esse obstáculo - conflito de interesses - não só é intransponível, como constitui causa de
nulidade, segundo a opinião dominante mesmo entre os que
advogam a admissão do auto-contrato, nele não vendo, em
princípio, nenhuma il1citude. 1: o que ensina Ennecerus
("Tratado de Direito Civil", com Kipp e Wolf, trad. esp., voI.
I, parte 2.9, pág. 245 e 246, parág. 168 n.'? lII), para o direito
alemão; e De Page ("Traité Elémentaire", Bruxelas, 1940,
voI. lI, pág. 405 e 406, n.O 448) para o direito belga.
"E não é só isto. O auto-contrato no campo do direito
que rege a vida das sociedades anônimas, não envolveria,
apenas uma dificuldade; constituiriam um verdadeiro absurdo, em face das normas impostas no sentido de proteger o
interesse social dos acionistas, que tem base na ordem pública. E consubstanciaria aquele impossível jurídico que, no
terreno das relações estritamente privadas, tem sido contesBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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tado por alguns. Vê-se, pois, que de qualquer ângulo o problema apresenta uma só face - a nulidade dessa operação".
Nem se alegue que a alienação foi autorizada pela totalidade dos acionistas (fls. 40), tendo em vista que a Assembléia não derroga princípio de ordem pública, nem concordou,
expressamente, com a venda aos próprios diretores.
Se este Juízo pode validamente entender nula a celebração de casamento com comunhão de bens quando a lei impunha a separação (Cf. Agravo de Petição n. 9 212.984), pode,
pelos mesmos fundamentos, negar a transcrição aqui pretendida porque entende ser nulo o contrato de venda e compra celebrado entre a sociedade anônima e seus diretores,
pelos fundamentos acima alinhavados.
3. Por todo o exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas na forma da lei, P. R. I ., extraindo-se 3 xerocópias. - São Paulo, 8 de fevereiro de 1973. - Gilberto Valente
da Silva, Juiz de Direito.
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89 Reg. Imóveis - Proc. 7097-72 - Joaquim Henrique
da Silva - Advs.: Lafayette Pereira Gomes - Arthur Carlos A. Pereira Gomes.
Vistos.

1. Ao ser apresentado ao sr. Oficial da 8'1 Circunscrição Imobiliária, para cumprimento, o mandado de fls. 3,
expedido pela 169 Vara Civel da Capital, para o cancelamento da transcrição n° 56.755, feita em nome de Amilcar
Guerreiro, tendo por objeto um terreno, lote n 9 59 da gleba B, do Bairro do !mirim, 239 Subdistrito, desta Capital, foi
suscitada a presente dúvida porque o titular dessa transcri~
ção e titular, ao mesmo tempo, da transcrição de n 9 56.756,
já havia alienação a terceiros vários terrenos, desmembrados
do lote cuja transcrição consta do mandado, mas também
de outro lote, a que se refere a transcrição n 9 56.756. A seguir, enumera o suscitante as alienações feitas, esclarecendo que elas dizem respeito a terrenos constituídos de parte
da transcrição objeto do cancelamento, assim como de parte da outra transcrição. A dúvida se resume, diz o suscitante, em saber se deve pura e simplesmente ser cancelada a
transcrição mencionada no mandado omitindo os desmembramentos sofridos pelo lote que ela objetiva ou se deve cancelar, também, ainda que parcialmente, as transcrições das
alienações feitas conforme especificou, com relação às áreas
referentes aos desmembramentos aludidos.
A dúvida foi impugnada (fls. 9) e o suscitante voltou
a se manifestar (fls. 13) e a seguir o dr. Curador opinou pelo cumprimento do mandado.
Relatados, decido:
2. Em nenhuma hipótese deve ser recusado cumprimento ao mandado judicial. Nesse sentido tenho sempre decidido, não cabendo aos srs. Oficiais deixar de dar execução
às ordens emanadas do Poder Judiciário.
O' problema que surgiu, neste caso, não decorreu, contudo, da falta de cumprimento do mandado, senão de dúvi-

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

199

da na sua execução, pois da transcrição cujo cancelamento foi decretado resuItaram outras. Estas, por força do decisório judicial, também seriam canceladas porque originárias de uma transcrição nula que, assim não pode gerar efeitos juridicos. Entretanto, as transmissões feitas pelo titular
da referida transcrição englobaram, como demonstra a suscitação, parte de lotes adquiridos por força de outra transcrição, a de n° 56.766, não objeto da ação e portanto perfeitamente válida.
Ora, enquanto não invalidade, se for o caso, pelas vias
próprias, a transcrição n 9 56.766, as transmissões feitas com
esteio nela devem prevalecer e não há motivo para que sejam canceladas.
Desta forma, na execução do mandado, o sr. Oficial deverá cancelar a transcrição nele objetivada e todas as transcrições que decorreram de alienação de parte das terras dela retiradas, conservando intactas as transcrições decorrentes de transmissões efetivadas com esteio na de n9 56.766.
Assim, verbi gratia, no caso da alienação objetivada no item
4, letra "a", da suscitação, cancelará, da transcrição n 9 ...
63.406, os 140 metros quadrados originários da transcrição
n 9 56.755, a ser cancelada, remanescendo os 120 metros
quadrados transmitidos por força da transcrição n° 56.766.
3. É o que deixo decidido, julgando, desta forma parcialmente procedente a suscitação.
Custas, na forma da lei.
P.R.I.
São Paulo, 8 de janeiro de 1973.

Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito.
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542-72 - Consulta - 89 Cartório de Notas - Nagib
Jafet - 1 - Pretende Nagib Jafet revogar procuração por
escritura pública lavrada, tendo, para tanto, remetido ao 8°
Cartório de Notas notificação extrajudicial, em que faz entre
outras, a exigência de sua averbação à margem do Livro n°
357, fls. 257 da referida escritura de mandato, cientificando-se, ademais, os cartorários para que não lavrem compromissos em seu nome, "calcada na procuração ora tornada sem
efeito" (fls. 3). Por isso é que o serventuário em exercício levantou a questão às fls. 2, pois entende inviável a sua escolhida para a revogação do mandato. É nesse sentido o parecer da douto Curadoria. 2 - Primeiramente, lembre-se que
a procuração e o instrumento do contrato de mandato (art.
1288, alínea, do Código Civil); certo que esse contrato se
extingue pela revogação (art. 1316, item I, do Código Civil),
revogação essa que pode ser tácita ou expressa. A revogação,
assim, independe de maiores formalidades, sendo que "para
tomar efetiva a revogação deve o mandante, através de comunicações diretas ou de publicação de editais, dar ciência
a todos os interessados de que houve revogação do mandato"
(Silvio Rodrigues, in "Direito Civil", vol. 3, 4, 5, edição 1972,
Saraiva, págs. 289-290). Aliás, já se decidiu que "para ficar
livre e isento de qualquer responsabilidade, incumbe ao mandante, tomar pública a revogação, apelando para todos os
meios ao seu alcance, quer avisando as pessoas com as quais
mantinha negócios, quer por intermédio de editais pela imprensa" - (Revista dos Tribunais", volume 240, página 465,
"apud" Washington de Barros Monteiro, in "Curso de Direito Civil", 5~ volume - 2° parte do Direito das Obrigações,
5~ edição, 1967, Saraiva, pág. 283, nota 80). Assim, qualquer
meio é hábil para dar conhecimento a terceiros, da revogação do mandato que o mandante faz ao mandatário, como,
"verbi gratie", a notícia de fls. 3, 3 - Mas, se isso é verdade, não menos verdade é que não tem o mandante direito
de exigir uma averbação dessa revogação à margem da escritura de mandato, através de mera, notícia extrajudicial.
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Em matéria notarial não há lei a amparar essa sua pretensão. E saliente-se que os notários - agentes públicos que
são - subordinam-se ao "princípio da legalidade", segundo
o qual só podem fazer aquilo que a lei autoriza (cf. Hely L0pes Meirelles, "in" "Direito Administrativo Brasileiro", 1966,
Editora Revista dos Tribunais, págs. 54 e 55). É óbvio que
nada obsta que o serventuário dê conhecimento da n otícia
extra-judicial da revogação aos seus funcionários para simples ciência e nada mais do que isso. 4 - Portanto, não é
o caso da pretendida averbação, pois, o instrumento lavrado é perfeito e acabado, certo que, em querendo, o serventuário poderá dar conhecimento aos seus funcionários da notícia da revogação para os fins que entendam convenientes.
5 - Publique-se e intimem-se. - São Paulo, 10 de novembro de 1972. - (a) Alvaro Lazzarini - Juiz de Direito.
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RETIFICAÇÃO
Advogado: José Rodrig'ues de Freitas - 3.982-71Vistos etc.
1 - Onofre Paes de Oliveira, qualificado na inicial, pretende retificar a escritura pública de compromisso de venda e compra, lavrada no Livro de Notas 687, fls. 83, do 249
Cartório de Notas da Comarca da Capital, bem como a respectiva inscrição imobiliária sob n° 27.353, lavrada no Livro 4-AA, fls. 260, do 149 Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca da Capital, tudo para que fique constando ser
ele solteiro e não casado, como consta.
O Sr. Oficial do Registro Imobiliário indicado, às fls.
16v., lembrou ser da jurisprudência desta Vara que escritura pública se retifica com escritura pública, certo que, por
ocasião da escritura definitiva, poder-se-á fazer tal retificação, o que ensejaria a retificação imobiliária, de vez que o
ato registário está de acordo com o título apresentado a registro.
O douto Curador de Registros Públicos é pelo deferimento do pedido.
2 - Merece indeferido, todavia, o pedido inicial no seu
duplo aspecto.
2.1 - Com efeito, no que concerne ao aspecto escritura pública, é ele inviável, porque, "a escritura pública é o
ato no qual as partes comparecem perante o Oficial público e, na presença das testemunhas instrumentárias, relatam
o seu propósito negociaI e ultimam o ajuste, o que é anotado pelo tabelião em livro próprio. Uma vez assinado o ato pelas partes e testemunhas, o tabelião encerra o instrumento,
portando por fé que tudo ali relatado representa a verdade. Como goza ele de fé pública, presume-se que o conteúdo
do instrumento seja verdadeiro, até prova em contrário".
(Sílvio Rodrigues, in "Direito Civil", voI. I - Parte Geral,
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39 ed., 1967, Max Limonad Editor, n'? 132, pág. 300). E "em
consequência do próprio caráter autêntico do instrumento
- probatio proba ta, non probanda - que é resultante da
fé pública atribuída pela lei ao oficial público, o qual tem
mesmo por missão certificar os referidos fatos, estes, pelo
só motivo de constarem do documento, são tidos como suficientemente provados. Esse é o entendimento do princípio
- o instrumento faz prova bastante dos fatos ocorridos em
presença do oficial público, que o lavrou". (Moacyr Amaral
Santos, in "Prova Judiciária no Cível e Comercial", voI. IV,
3" ed., 1966, Max Limonad Editor, pág. 123, alto, n'? 70).
Por isso, como doutrina Luiz da Cunha Gonçalves, "uma
escritura pública faz prova plena acerca dos fatos seguintes: data, lugar da celebração, presença das partes ou seus
mandatários e das testemunhas, declarações daquelas sobre
a matéria do ato, pagamentos efetuados, cumprimento de
todas as formalidades nela mencionadas" (in "Tratado de
Direito Civil", voI. XIII, tomo II, anotado por Cantidiano
Garcia de Almeida e Moacyr Amaral Santos, 1"" edição brasileira, sem data, Max Limonad Editor, pág. 867, n'? 2. 086 e
910). Em assim sendo, "vinculando-se ao negócio jurídico
realizado, pelo interessado entre partes, o tabelião, sob sua
responsabilidade, pela sua intervenção, autoriza o Estado a
agir, de maneira segura, quer na identificação das partes,
quer pela presunção da licitude do negócio jurídico" (João
Mendes de Almeida Júnior, in "órgãos da Fé Pública", 29
ed., 1963, Saraiva, pág. XIX do achada conforme a escritura pelos contratantes, é induvidoso não ter havido erro notarial, mesmo porque o notário se limita a registrar, com
as cautelas de estilo, aquilo que lhe foi declarado pelos contraentes, em sua presença e das testemunhas, de tudo portanto por fé.
Esses os motivos que tem levado o signatário desta decisão a lembrar, mais de uma vez, como bem salientou o
ilustre Oficial do Registro Imobiliário, que "falta qualquer
competência aos juízes para decretar sanações e, até, para
retificar erros das escrituras públicas: escrituras pública somente se retifica por escritura pública, e não por mandamento judicial", disse-o, com todo o acerto, a 6" Câmara do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a 2 de setembro de 1949
(R. dos T., 182, 754". (Pontes de Miranda in "Tratado de
Direito Privado", Parte Geral, tomo III, 39 edição, 1970, Borsol, parágrafo 338, página 36). Em outras palavras, não cabe
ao Juiz substituir-se ao notário, retificando escrituras que
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encerram tudo quanto se passou e declarou perante esse oficial público, pois, repetindo com a lição de Washington de
Barros Monteiro, "escritura pública s6 se retifica por outra
escritura pública". Instrumento dessa natureza vale por si
e não pode ser ilidido senão por provas completas" in "Curso de Direito Civil", voI. 1, Parte Geral, 3" edição, 1971, Saraiva, página 263).
Aliás, como bem lembrou o sr. Oficial do Registro Imobiliário, trata-se de escritura pública de compromisso de
venda e compra, o que ensejará a lavratura de escritura definitiva. E, na oportunidade desta, em sendo o caso, poderá
ocorrer a reti-ratificação daquela, para os fins devidos. Saliente-se, a propósito, que "sendo um contrato preliminar, o
contrato de promessa de compra e venda tem por conteudo
um contrahere futuro. Nesse contrahere futuro há, evidentemente, uma obrigação de fazer. O eminente Eduardo Espinola, indicando ainda a lição de L. Boyer e a do preclaro
Ministro Orosimbo Nonato, acentua esse caráter do compromisso de compra e venda, com a circunstância de que, em
relação à sua execução compulsória, não lhe criava obstáculos o princípio nemo proecise cogi ad factum, por afastada qualquer hipótese de violência à liberdade humana"
(Serpa Lopes, in "Curso de Direito Civil", voI. III, 1964, Freitas Bastos, n° 155, página 230) .
2.2 - No que concerne à retificação do registro imobiliário, também, sorte não colhe o requerente, de vez que
o ato registário foi lavrado nos expressos termos do consignado no titulo apresentado a registro.
Tem, pois, plena aplicação o venerando acórdão que,
corretamente, estabeleceu que "o que admite o Código Civil,
no seu artigo 860, e o decreto regulamentador dos Registros
Públicos, é que se corrija a transcrição não conforme o título transcrito. Mas, se a transcrição corresponde à realidade jurídica, e se ela se fez na conformidade da escritura,
não há como modificá-la, sem que se modifique, primeiramente, o título respectivo" (acórdão unânime da 6" Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19 de dezembro de 1967, na apelação cível n 9 164.248, de Regente
Feijó, relator Desembargador Dimas de Almeida, in "Rev.
dos Tribs." voI. 389, pág. 165).
E, apesar do acórdão dizer a respeito de transcrição e,
aqui, estarmos diante de um caso de inscrição, tem aplicação, porque, "dentro de nossa sistemática o registro como
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modo de aquisição não tem a natureza de negócio jurídico
aosnato, como no germâruco. É entáo, um ato Jundico causal, porque está sempre vIncUlado ao titulo translatIcio origmáno, e somente opera a transferênCIa da propnedade dentro das forças, e sob condIção da valldade tormal e materIal
do títulO. Seu pressuposto fático será, portamo, um título
há bel a operar a transferência ... "CalO Máno da SIlva PereIra, in "Instituções de Direito Civil", vai. IV - Direitos
ReaIs, 1<;< ed., 19'10, Forense, pág. 99). Em outras palavras,
como salienta Serpa Lopes, "o sIstema do regIStro ImobIliário brasileiro se aparta do germânico. Neste o tltulo causal
nada representa; a compra e venda, o negócio- jurídico produtor das obrigações entre comprador e vendedor ou entre
permutantes é um acontecimento sem relêvo, que se desata
entre as próprias partes contratantes, sem nennum reflexo
sobre o ato registra!, o qual se limita ao acordo real entre os
interessados perante o Oficial do Registro e à realizado da
inscrição. No n osso Direito, ao contrário e à semelhança do
Direito suíço, o que fundamenta o ato da transcrição, isto
é, a escritura de compra e venda submetida ao Oficial do
Registro de Imóveis que irá efetuar o registro para que ela
tenha os respectivos efeitos translatícios" (in "Curso de Direito Civil", vaI. VI, 2'1 ed., 1962, Freitas Bastos, pág. 533,
final) ,
Portanto, fiel o ato registário ao que se contém no título apresentado a registro, o eventual erro existente no
mesmo título não é corrigível pelo conserto do ato registário, que nenhum erro apresenta. A retificação do ato registário, então, fica na dependência da retificação do título
originário, a qual como verificado, não se fará através de
ato de juízo, que não tem competência para tanto. Será feita, isto sim, por uma escritura de reti-ratificação, para os
fins devidos.
3 - Por esses fundamentos, julgo improcedente o pedido inicial formulado por Onofre Paes de Oliveira, pagas as
custas na forma da lei.
4 - Publique-se, e minteiro teor, registre-se e intime-se
São Paulo, 08 de fevereiro de 1973. O Juiz de Direito, Alvaro Lazzarini.
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Processo n.~ 6. 673-72 Vistos, etc.

Adv. Oscar Conceição de Oliveira -

1. Trata-se de casamento nuncupativo entre Francisco Maria de Araújo Pancada e Jacira de Oliveira Pinto, qualificados na inicial.
Os nubentes tinham dado início à habilitação matrimonial regular, perante o 5.9 Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Santa Ifigênia (fls.
21), quando se agravou o estado de saúde do varão, o qual
convocou as testemunhas ouvidas às fls. 28 a 30, perante
as quais os nubentes declararam, livre e espontâneamente,
que se recebiam por marido e mulher. Algum tempo depois,
o varão veio a falecer, tudo conforme a justificação produzida nos autos.
2. Ensina Serpa Lopes que "atuado o pedido e tomadas
as declarações, o Juiz procederá às diligências necessárIas
para verificar se os contraentes podiam ter-se habilitado
para o casamento, na forma ordinária, ouvidos os interessados que requererem, dentro em quinze dias (Cód. Civ., parágrafo 1.9 do art. 200). Embora não especificadas no Código
Civil, as formalidades que o Juiz deverá mandar proceder
consistem na publicação dos proclamas pelo prazo de quinze
dias, ouvindo nesse prazo os interessados que o requererem.
Findo esse prazo, marcado no edital, não aparecendo qualquer reclamação, o Juiz verificada a idoneidade dos cônjuges, homologará o casamento, com recurso voluntário ás
partes (Cód. Civil, artigo 200, parágrafo 2.°). Dispõe o art.
745 do Código de Processo Civil: "nos casamentos celebrados
em iminente risco de vida, sem a presença da autoridade
competente, os depoimentos das testemunhas serão reduzidos a termo, dentro de um tríduo, pelo processo das justificações avulsas, e o Juiz verificará se os contraentes poderiam ter-se habilitado na forma comum e decidirá, afinal,
no prazo de dez (10) dias, ouvidos os interessados que o requererem". Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela
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passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o Juiz
mandará transcrever no livro do registro dos casamentos
(Cód. Civ., art. 200, parágrafo 3. 9 ). O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos
cônjuges, à data da celebração, e quanto aos filhos comuns,
à data do nascimento (Cód. Civ., parágrafo 4.9 , art. 200)"
(in "Tratado dos Registros Públicos", voI. I, 5. ~ ed., 1962,
Freitas Bastos, pág. 251).
No caso concreto dos autos, como verificado, o varão faleceu algum tempo depois de, juntamente com a mulher,
ter declarado, livre e espontaneamente, que se recebiam como marido e mulher. O varão era viúvo e a mulher solteira.
Vinham de uma vida marital entre ambos. Não consta da
habilitação de casamento que se processava perante o Cartório de Santa Ifigênia, nenhuma impugnação ao pretendido
casamento ordinário. Tanto a douta Curadoria de Casamentos, como a douta Curadoria de Registros Públicos opinaram, à vista da justificação, pela homologação, pois
como bem ponderou-se na manifestação da última das
Curadorias indicadas (de Registros Públicos) "pelo que se
tem até aqui, não se vislumbra impedimento matrimonial en.tre os nubentes" (fls. 32 verso). E, ainda, conforme a mesma douta Curadoria, é de ficar certo que "o regime de bens
a vigorar é o da separação obrigatória de bens, devido o
nubente ter mais de sessenta anos, o que é disposto no art.
258, parágrafo único, n. 9 11, do Código Civil" (fls. 33).
3 . Pelo exposto, respeitadas que foram as formalidades
legais, reconhecida a idoneidade dos cônjuges, Francisco Maria de Araújo Pancada e Jacira de Oliveira Pinto, homologo o
casamento nuncupativo realizado na presença das testemunhas ouvidas às fls. 28 a 30, ordenando que, transitada esta
em julgado, seja expedido mandado para transcrição desta
decisão no livro próprio do 5.'? Cartório de Registro Civil das
Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Santa Efigênia,
na forma do artigo 84 do Decreto n. O 4.857, de 1939, pagas
as custas na forma da lei.
Do mandado constará que o regime de bens é o da "separação", nos termos do artigo 258, parágrafo único, item
11, do Código Civil. Constará, ainda, que a mulher, pelo casamento, assumiu os apelidos do marido (artigo 240 do Código Civil).
4. Publique-se, em inteiro teor, registre-se e intimem-se.
São Paulo, 15 de dezembro de 1972.
O Juiz de Direito, Alvaro Lazzarini.
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890();.'12 - DivIda - Yoehio Yamasaki - 11.<:> Reg. de
Im6veJa - VIato8. 1. - A sra. Oficial da 11 .... Circunscrição
Imoblll6.ria BU8Cltou a presente dúvida ao lhe serem apresentadas 88 eaerJ.turas de fls. 4-5, 9-1 e 13-14. Os títulos lhe
foram apresentados por Yochio Yamasa.k1 e são relativos a
uma compra e venda relativa a um terreno, no bairro do
Cip6, SU)).,Prefeltura de Santo Amaro, Imóvel esse havido em
part1Iha amigivellavrada, como a escritura de venda e compra, no C.R.C.P.N. e Anexos da Capela do Socorro, igualmente levada a reg1atro e celebrada um dia antes da compra
e venda. Tal part1Iha amigável tem origem em escritura de
"repartição de bens" de 2'1 de fevereiro de 1892, da lavra
do Escrivão de Paz de Santo Amaro. Em tais titulos não há
coincidência dos caracteristicos e confrontações, havendo,
ainda, divergência quanto ao nome de Guilherme Klein, que
figura. na escritura de repartição ora como Guilherme Klein,
ora como Ghullhes. Na mesma escritura não aparece Maria
Adio posteriormente figurante na escritura última de venda
e compra. Por derradeiro, em se tratando de imóvel rural,
deve, segundo a suscitação, ser apresentado recibo do INCRA
em nome dos antecessores do suscitado e o recibo exibido
já figura em nome deste último. A dúvida não foi Impugna. da e o dr. Curador opinou por sua procedência. Relatados,
decido: 2. - A dúvida tem procedência parcial. Com efeito,
a incoincidência de característicos e confrontações é circunstância suficiente para impedir a transcrição, uma vez que
deve ser observado o principio de continuidade, presente em
matéria de registro imobiliário. De outro lado, as divergências quanto aos nomes de um dos antecessores dos outorgantes vendedores também é obstáculo ao registro. Apenas num
ponto a dúvida não tem procedência, mas, ainda assim, os
registros objetivados não podem ser feitos. Com efeito, se
a aquisição· do suscitado ocorreu em 1944, ainda que não
levado o título a registro, criado que foi o !NCRA depois de
1964 (como sucessor do IBRA, também instituído após a Revolução de março desse ano), como poderia o imposto ser
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lançado em nome dos antecessores do suscitado? Bem de
ver que o cadastramento do imóvel foi feito em nome do
suscitado que, com base na escritura não transcrita o deve
ter requerido. Mas, de qualquer forma, repita-se, os registros buscados, pelos outros fundamentos, deve ser negado.
3. - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. Custas,
na forma da lei. P. R. I ., extraindo-se duas xerocópias para
registro e publicação pelo D. O. Justiça. - São Paulo, 17 de
janeiro de 1973. - O Juiz de Direito - Gilberto Valente da
Silva.
D.O., de 27-1-73).
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426-72 - Representação - 5.? Cartório de Notas - otto
Carlos Vieira Rittes Von Adamek - Vistos, etc. 1) O advogado Otto Carlos Vieira Rittes Von Ada mek pediu providências desta Corregedoria Permanente a respeito de não possuir o 5.'? Cartório de Notas da Comarca da Capital ficha
de firma de Adolpho Monzi, certo que, se existente tal ficha,
requereu o fornecimento dos dados constantes da inicial,
inclusive, xerox da referida ficha. O serventuário e o escrevente autorizado prestaram as informações de fls. 6 e 7, sendo que, por referido na inicial, o escrivão substituto do 22.'1
Cartório de Notas, também, esclareceu fatos às fls. 10. O
representante, ouvido, pediu que o Juízo determine ao Sr.
Escrivão "a guarda, em lugar seguro, das fichas originais a
que aludem as xerocópias de fls. 8-9, porque o Requerente
voltara ao assunto oportunamente". 2) Depreciando o requerimento do representante, pois, vem a ferir o óbvio. Com
efeito, as fichas de firma estão em lugar seguro, sob a guarda
do Sr. Escrivão e do seu escrevente autorizado. A sua exibição é que não é feita a qualquer pessoa que se apresente para
tanto" como bem ficou esclarecido nas informações cartórias existentes nos autos. A cautela notarial a respeito é bastante razoável e louvável, pois, visa dar segurança àqueles
que confiaram a firma aos Cartórios de notas. A mostrar-se
as firmas a quem quer que seja é mero caminho andado
para falsificações de assinaturas daqueles que as têm registradas em tais fichas. Ademais, lembre-se que tais fichas
substituem os antigos "Serviços de Registro de Firmas-Padrão", nos termos do autorizado pela Egrégia Corregedoria
Gera.l da Justiça, certo que se trata de livro obrigat ório, conforme Provimento n.? CG-16-67, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, no seu item 10, quando trata dos "Tabelionatos de Notas", certo que o Provimento n.O CG-1-69, no seu
item 16, n.? V, também se refere à mantença de tal fichário.
Outrossim, "os livros e papéis pertencerão ao arquivo do cartório indefinidamente, sendo defeso aos oficiais destruí-los,
qualquer que seja o seu tempo (art. 30 do Regulamento dos
Registros Públicos - Dec. n.? 4857, de 9-XI-1939). "Os ar-
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quivos dos cartórios pertencem ao Estado e se conservem
nos mesmos sob a responsabilidade e, guarda dos respectivos
serventuários" (Rev. Tribs. 113-535) (Provimento n. 9 CG-1-69
item I, n. lU). 3) Por isso tudo é que não acolho a representação inicial, ficando prejudicado o pedido de fls. 13, dado que as fichas estão em lugar seguro. Outrossim, fica vedada, expressamente, a retirada destes autos, que são de
natureza administrativo-disciplinar, fora do cartório, diante
do que conste dos documentos de fls. 8 e 9, ficando, também,
determinado que, qualquer vista dos autos será dada em
cartório, sob fiscalização direta do Sr. Escrivão ou funcionário que seja por ele designado. Por fim, fica ordenado ao Sr.
Escrivão de Notas que só atenda requisição de tais fichas
se, previamente, tiver a autorização deste Juízo Corregedor
Permanente. 4) Publique-se, registre-se e intime-se. São Paulo, 14 de novembro de 1972. - (a) Alvaro Lazzarini - Juiz de Direito. - Advogados: Otho Carlos V. Ritter
Von Adamek - Maria Eulália M. Meirelles.
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9.' cartório de Registro Civil

- V1stas etc. - 1) Quando
_ .• '_ da D1re1to Auxiliar da Cor"reD10l, em mala de uma opor18Daacma da Adm1n1stração Trique a arrecadação das custas
e
.JP8=tl-'r&IItleJlkte, ao Estado e às Carteiras ele
do Decreto-Iel n. o 203, de
1970, aerJa
estando abolida, em definitivo,
o velho Ilatema
EaIa orimtação continuou
a ser mIDIatrada.
ap6I o advento da Resolução n. '1
SF-9, de 19'11, que
revopclo a Resolução n. 9 SF-5, de
1970, bem como ap6a )ainda a Portaria CAT n. 9 7, de 1971:
2) Por 1aso mesmo, Dal correições gerais levadas a efeito
pelo, mtio, Corregedor Geral da Justiça, José Geraldo Rodrigues de AleJdmJn, hoje K1Dlstro do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sempre foi exigido que os serventuários se
submetessem l nova slatemAtlca de recolhlmento das referidas custas e emolumentos, como deve ter tieado consignado em diversos termos de correição geral e em inúmeros
pareceres emitidos na época; 3) Ao passarmos a auxiliar
na Vara. dos Registros P6blic08. veaf1eamos que Cartórios
de Registro Civil das Pessoas Naturais, autorizadas a praticar aJguns atos notariais (reconhecimento de tlnna e outros),
vinham apondo estampilhas, mesmo porque as estampilhas
são encontradas à venda. Foi por isso que, diante do escl~
recimento verbal do sr. Escrivão do 9.9 Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Vila
Mariana, foi ele autorizado a formular a consulta, diretamente, à Consultoria Tributãr1a da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, onde obteve a resposta de que diante
da Resolução n. O SF-9, c;le 1971, e Portaria CAT n. 9 7, de
1971, está autorizado o recolhimento em pauta, "indiferentemente, através da guia modelo 12, por estampilhas" (cf.
xerox de fls. 3). Em outras palavras, a douta Consultoria
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado, firmou que,
no tocante às custas, emolumentos e contribuições, as ser-
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ventias não oficializadas farão o "recolhimento opcional por
guia ou por estampilhas", conforme consta da ementa da
citada resposta; 4) Isso, data vênia, quebra todo o sistema
uniforme de arrecadação, além de estar em completa dissonância com o que, anteriormente, fôra estabelecido na forma do parágrafo único do artigo 7. 9 do Decreto-lei n. 9 203,
de 1970, e narrado no item 1 supra. E como a douta Consultoria tributária da Secretaria da Fazenda do Estado informa desconhecer "instruções disciplinando a arrecadação de
custas e emolumentos devidos ao Estado e das contribuições
devidas às Carteiras de Previdências", pois "aludidas instruções ainda não foram expedidas" (cf. fls. 3), entendo de bom
alvitre que se dê conhecimento do fato à Egrégia Corregedoria
da JustIça, com proposta de que sejam feitos gestões junto
à Secretaria da Fazenda e, eventualmente junto à Coordenadoria da Administração Tributária da mesma Pasta, solicitando melnores esclarecimentos a respeito da forma a ser
adotada para a arrecadação em questão, nos termos e para
qs fins do parágrafo único do artigo 7. 9 do Decreto-lei n. 9
203, de 1970; 5) Diante do exposto, remetam-se os autos
à · Egrégia Corregedoria da Ju,stiça, com a proposta acima
e para . a consideração que mereçam ter; 6) Publique-se e
intimem-~ - São Paulo, 14 de novembro de 1972. (a) Álvaro Lazzarini, Juiz de Direito .
. (D .O . . de 9-1-73).
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1/73
iitJ_lUllDl, lalz de Direito da Vara de Recomarca da Capital,

Oficiais dos Cartórios de Registro
aturais sob sua Corregedoria Permanente que, até o pMzImo dia 15 do corrente forneçam certidões
do rea=o &Dual de que trata o item 14, n.O IV, alínea, do
Provimento Do 00-1-89, blc1usive com indicação do número do livro e folhas onde foi escriturado.
2 -

Publique-ae, reglatre-se e cumpra-se.

Bão Paulo, 3 de Janeiro de 1973.
Alvaro Lazzar1nl, Juiz de Direito

(D. O., de 6-1-'13).
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PORTARIA 2/73
o Dr. Alvaro Lazzarini, Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos desta Comarca da Capital,
Recomenda: I - A fiel observância do Provimento n. 9
CG 43/53, item 7.9 n. 9 V, letra "c", e do Provimento CG-1-69
item 11 n.o XV, no .sentido de que, no fim de cada ano, seja
feito o resumo do balanço repetindo-se os totais, mês por
mês, e apurando-se a renda liquida anual. II - Publiqu~se
registre-se e cumpra-se. São Paulo, 3 de janeiro de 1973.
Alvaro Lazza.rini - Juiz de Direito.
D.O.J., de 11-1-73).
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5458-72 - Cancelamento de Protesto - Cia. Auxiliar
de Transportes Coletivos.
Vistos - 1. Data máxima vênia do r. despacho agravado, reformo-o, determinando a remessa dos autos à E. Superior Instância, para conhecimento do apelo interposto pela
douta Curadoria de Registros Públicos.
Como já demonstrou o ilustre Magistrado Alvaro Lazzarini, em parecer aprovado pelo então Desembargador Corregedor Geral da Justiça, hoje Ministro do Colendo Supremo
Tribunal Federal, dr. José Geraldo Rodrigues de Alckmin, da
decisão que aprecia pedido de cancelamento de protesto, pela
via administrativa, cabe o recurso de apelação, para o E.
Tribunal de Alçada Civil (Revista dos Tribunais, vo1.437,
págs. 466-471).
Nesse estudo, o eminente Magistrado apontou uma série
de decisões daquele E. Tribunal, que conheceram de recursos
interpostos contra decisões da espécie, entre as quais se colhem algumas que apreciaram pedido de apelação da douta
Curadoria de Registros Públicos.
Tal entendimento tem sido pacificamente aceito no E.
Tribunal de Alçada Civil do Estado.
O que cabe, entretanto, examinar aqui é a legitimidade
do dr. Curador de Registros Públicos para recorrer em matéria de cancelamento de protesto, que se entendeu não estar
sob o manto do registro público.
A propósito, de se invocar os ensinamentos do Prof. José
Frederico Marques, situando a posição do representante' do
Ministério Público e destacando: "Dentro da relação processual, atua o Ministério Público, quando custos legis, como
sujeito do processo, mas em posição de todo sui generis. É
ele aí a pars adjointe do Direito francês, como fala Carnelutti (retro, n.'? 367). Cumpre-lhe ativar a jurisdição, suprindo omissões das partes e procurando fazer respeitada a ordem
jurídIca.
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Como fiscal da lei, o Ministério Público tem as vestes
de parte na relação ao que faz, e se avizinha da funçãQ
do juiz, no tocante ao motivo de agir. O interesse que ele
encarna é o da legalidade. A tutela que a lei formula a determinados bens e interesses, ela a procura tornar efetiva,
atuando ao lado do Judiciário, de maneira militante e ativa,
não só suprindo as alegações das partes para ampliar o campo de incidência da atividade jurisdicional, como ainda promovendo todos os atos processuais que se tornem necessários
à melhor elucidação do litigio" "Instituições de Direito Processual Civil, voI. lI, págs. 222-223).
Pondera, ao depois, o ilustrado processualista: "O Ministério Público, como custos legis, oficia nos autos. Mas a
sua atuação, nesse sentido, não se limita a oferecer pareceres como se fosse um órgão simplesmente consultivo. Sujeito processual que é sua função pode ir além desse mero pronunciamento, pois lhe cumpre promover diligências tendentes à regularização do procedimento e ao melhor esclarecimento da lide. Absurdo, é, por isso, que se lhe restrinja a
faculdade de recorrer, como o faz o artigo 814, do C6d. de
Proc. Civil (ob. cit., pág. 224).
Essa última afirmação, contudo, tem encontrado resistência dos Tribunais. Com efeito, já se decidiu que: "O fato
de dizer o art. 814 do Cód. de Proc. Civil que o direito de
recorrer da sentença compete ao órgão do Ministério Público
quando não expresso em lei. Não significa, porém, que ele s6
pode recorrer quando expressamente autorizado em lei. Considerando o Ministério Público magna pars em controvérsias
judiciais onde desponta, com antecedência, um interesse de
ordem pública, jus cogens, irremovível ao arbítrio dos interessados, não é permitido subtrair-lhe o direito de recorrer"
(Revista dos Tribunais, voI. 253-279).
Nesta ordem de idéias, s . m . j ., não poderia ser impedido
o seguimento do recurso interposto pelo dr. Curador de Registros Públicos.
Mas, há que se acrescentar, ainda, que nessa matéria,
não poderia, mesmo, existir previsão para o recurso do Ministério Público pois é sabido que o cancelamento de protesto pela via administrativa não é medida prevista em lei,
mas construção da jurisprudência que tem entendido que,
não havendo proibição legal para o cancelamento, ele é permitido.
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Ora, a construção jurisprudencial criou um novo procedimento na Vara de Registros Públicos e, em o fazendo
não poderia, de evidente, criar legalmente, a previsão recursal. Essa mesma jurisprudência tem admitido recurso dos
interessados e conhecido de recursos interpostos pela Curadoria de Registros Públicos.
Acrescente-se que não assiste razão ao requerente quando sustenta inexistir interesse coletivo e afirma que o protesto só interessa às partes vinculadas ao título. Ao contrário, há toda uma sociedade, especialmente o setor comercial
e que se dedica às vendas a crédito, que tem interesse nos
protestos pois é por eles que embasa os financiamentos que
faz.
Cumpre anotar, aqui, que este Juiz, particularmente, tem
aceito entendimento jurisprudencial como medida de organização de trabalho, como forma de evitar o atravancamento dos Tribunais com apelações de decisões que indeferissem tais pedidos. Pessoalmente entendo não haver possibilidade para o cancelamento de um registro válido e, inegavelmente, o protesto é registro válido que interessa não só
às partes vinculadas ao título mas a todos, potencialmente.
Ora, só neste ano de 1972 esta Vara já recebeu cerca
de 10.000 pedidos de cancelamento de protesto pela via administrativa. Indeferi-los por não aceitar a construção jurisprudencial seria colocar o seu entendimento pessoal acima do coletivo, o seu ponto de vista jurídico por sobre o
interesse de toda uma sociedade e contribuir para que se
avolumasse o já elevado número de recursos que sobe ao E.
Tribunal de Alçada Civil, já legalmente desdobrado para
enfrentar a avalanche de trabalhos. Por esse motivo e tão
só por ele é que tenho determinado o cancelamento de protestos devidamente formalizados e regulares, ante a anuência dos credores, incluindo eventualmente o apresentante do
título, a exibição do titulo original devidamente quitado e
do instrumento de protesto ou certidão dele.
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Daí porque entendo que se o procedimento de que se
cuida é apenas criação jurisprudencial não poderia, por nenhuma forma, haver previsão legal para o recurso do Ministério Público, uma vez inexistente essa previsão legal para o próprio cancelamento. Negar-se, pois, a legitimidade da
Curadoria de Registros Públicos seria negar a própria existência do procedimento que a jurisprudência criou para permitir tais cancelamentos.

o E. Tribunal, contudo, decidi rã, como sempre, fazendo
a costumeira - justiça. - Subam os autos. - P. e Int. São Paulo, 18 de dezembro de 1972. - Gilberto Valente da
Silva, Juiz de Direito.
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SOLICITAÇÃO DA SECRETAR]A
DA JUSTIÇA AO JUíZO DOS
REGISTROS PúBLICOS
208-72 -

Vistos, etc.
1. - O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado dos
Negócios da Saúde solicita providências do Juízo no sentido
de ser facilitado o ingresso e as tarefas dos funcionários da
Pasta nos Cartórios de Registro Civil, a fim de que seja possível um levantamento dos nascimentos a partir de junho
de 1971.
Posteriormente, atendendo solicitação do Juízo, esclareceu necessitar a Pasta dados sobre as datas de nascimento
de todas as crianças registradas a partir de junho de 1970
e endereço das residências dos seus pais, justificando o pedido como de grande importância para a saúde pública.
Diante da insistência do Juízo, novos esclarecimentos
foram prestados pelo eminente Titular da Pasta, o qual, encaminhando os documentos fls. 10 a 13, trouxe ao conhecimento do Juizo que, com raríssimas exceções, os Cartórios
de Registro Civil, tem prestado os esclarecimentos necessários às dependências desta Secretaria e vem, ainda, fornecendo, com regularidade, todos os dados ligados à Estatística Vital", de que trata a Portaria n.'? 7-49, da Egrégia
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (cf.
fls. 10 e 11) .
2. - É óbvio que este Juízo só pode conhecer do pedido no que tange às serventias sujeitas à sua Corregedoria
Permanente, desde logo excluídas as que dizem respeito à
jurisdição das Varas Distritais, nos termos do artigo 38, "caput do Código Judiciário de 1969, combinado com o artigo
33, item VI, do Decreto-lei n.'? 158, de 1969, e artigo 26, item
V, da Resolução n.O 1, de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça.
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Em outras palavras, os cartórios de regist ro civil das
pessoas naturais sediadas nos territórios das Varas Distritais, não poderão ser obrigadas a atender o que venha a
ser decidido pelo Juízo do Direito da Vara dos Registros Públicos, por força dos citados dispositivos legais.
3. - Por isso mesmo é que entendo dever remeter estes
autos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, a fim de que
seja traçada norma uniforme no que se refere ao atendimento ou não do pleiteado pela Pasta da Saúde por parte das
referidas serventias, que estão sujeitas à corregedoria permanente não só desta Vara" como também dos MM. Juízes
de Direito das Varas Distritais, conforme forem as respectivas sedes.
Outrossim, nos autos, como consignado na última alínea do item 1 supra, consta acusação da Pasta da Saúde no
sentido de que vem sendo descumprido o disposto na Portaria n .O7-49, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, por
parte de alguns cartórios de registro civil das pessoas nat urais o que está, "data vênia", a exigir providências por parte
da mesma Egrégia Corregedoria Geral da Justiça junto aos
MM. Juízes de Direito Corregedores Permanentes.
. 4. - Quanto ao Juizo de Direito da Vara dos Registros
Públicos, deixa-se consignado ser de opinião de que o pleiteado pela Pasta da Saúde pode ser atendido, respeitados,
é óbvio, o disposto nos artigos 26 e 27 do Decreto n.\> 4.857,
de 1939, no sentido de que, em principio, os livros de registro não sairão do cartório respectivo por nenhum motivo ou
pretexto certo que todas diligências, judiciais e extra-judiciais, que exigirem a apresentação de qualquer livro, ou documento, et,etuar-se-ão no próprio cartório. Allãs, os livros
e papéis pertencem ao arquivo do cartório indefinidamente,
e se conservam nos mesmos sob a responsabilidade e guarda dos respectivos serventumos (Provimento n.OC. G. 1-69,
item L", n.O m).
E, no que respeita ao descumprimento do disposto na
Portaria n.~ C.G. 7-49, providências serão tomadas, de oficio,
junto às serventias sujeitas à sua Corregedoria Permanente.
5. - Pelo exposto, determina-se:
a) sejam extraídas xerocópias das peças de fls. 9 a 13,
bem como deste despacho, as quais serão autuadas pelo Cartório da Corregedoria Permanente, vindo, após, conclusos;
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b) sejam estes autos do Proc. n.~ RP.CP 208-72 remetidos à
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça para os fins de direito ante o consignado no item 3 supra; e c) seja dado ciência ao Exmo. Sr. Secretário de Estado dos Negócios da Saúde '
que a matéria pleiteada foi remetida à superior decisão da
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, tendo, de outro lado,
este Juízo tomado as providências iniciais para apurar o alegado descumprimento à Portaria n. 9 C. G. 7-49 junto às serventias submetidas à sua Corregedoria Permanente.
6. -

Publique-se e intimem-se.

São Paulo, 23 de novembro de 1972.
O Juiz de Direito -

Alvaro Lazzarini.
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7095-72 - Transcrição de Casamento - Elias da costa
Lima - Por despacho - Vistos, etc. - 1.0) Elias da Costa
Lima pede a transcrição de seu casamento com Heide Jutta
Steinberg, realizado em Berlim, setor da República Federal
Alemã, pedindo também que seja averbado que sua mulher
passou a assinar Heide da Costa Lima, bem como o regime
do casamento é o de comunhão universal e que, do mesmo
casamento, resultou a legitimação do filho do casal, que
mencionam. O Ministério PúblicO; por fim, após o seu acordo
ao pedido. 2.°) Por satisfeitas as fonnalidades legais e face
a concordância do Dr. Curador, dos Registros Públicos defiro a transcrição do inteiro teor da certidão de casamento
relativa ao registro n.'" 248-1967 do Registro Civil de Berlim-Pankouw, República Democrática Alemã. Desnecessária
a averbação do nome de casada, como pretendida na inicial,
que nesse ponto fica indeferida, pois está bem certo em tal
certidão que "Der Gemeinoane Familinnaneist, da Costa Lima". (fls. 6 ou em versículo: "o sobrenome comum da família é da Costa Lima" (fls. 7). Ademais, no registro de estrangeiro a cônjuge mulher consta com o nome de Heide da
Costa Lima, isto é, bem os apelidos do marido, o mesmo acontecendo no passaporte (fls. 9 e segs.). Por fim não seria este
juízo o competente para a retificação do nome, "ex vi", das regras dos artigos 62, 63 e 64, do Decreto-Iei n.'? 941, 1966 "que
define asituação jurídica do estrangeiro no Brasil e dá outras
providências". Em casos tais a retificação do nome é de
alçada do Ministro da Justiça (art. 62). A questão relativa
ao regime de bens tem a sua averbação indeferida, ressalvo
aos cônjuges o direito de obtida solução perante juízo especializado competente, pleitear tal averbação em ato posterior. O pedido de averbação da legitimação da criança do
sexo masculino, Jan Marc da Costa Lima, nascida em Berlim,
em 2 de outubro de 1965, cf. certidão de nascimento n.'? 24061965, expedida em junho de 1968 pelo Registro Civil de
Berlim, cf. documento de fls. 13, é de ser atendido. Oscar Te224 -

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SilO PAULO

bi unlformi_,., ___ determinaque a maioA legitimação
da lei domlclliar

respeita,
incapazes
.r,.t~~
: ~rI~~:.40têm
domlcDio autOnomo
~:
domlcfI1o do filho na·~=Il
-aal PrIvado", vol. lI, 6.' &d.,
:J're111•• ·
H, D o 824). Washlngto de Barros
Ieglttmaçio do direito brasileiro,
hip6teae (artigo '1.0 da Lei de Introduçlo do
• Salienta que reaUr.ado o casamento
subaeq11ente,
termo deve constar a legitimação
doa fiIbaI havidos anteriormente pelos cônjuges. Omitida..,
porém, nada impede que os interessados pleiteiem, posteriormente, averbaçlo do estado porque a legitimação decorre
de pleno direito da simples celebração do casamento (in Curso de Direito Civil) 2.9 vol. Direito de Família, 8.~ ed., 1968,
pég. 254. Portanto, nada estã a impedir a averbação pretendida como simples conseqüência do matrimônio a ser transcrito. Expeça-se, pois, os necessários mandados que serão
cumpridos com as cautelas de lei, pagas as custas como de
lei. 4.'1) Publique-se em inteiro teor, registre-se e Int. - Adv.:

__

••

Elias da Costa Lima.
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PROCESSO 83/73
1. - Trata-se de expediente encaminhado pelo Sr. Escrivão do 20. cartório de Notas da Comarca da Capital,
Mário Fúlvio C. Del Picchia, pelo quai, GENY TANURI DE
OLIVEIRA, auxiliar da referida serventia, Caixa C . G . n.C/ 971, Prontuário C. G. - n.'? 13.732, lhe está movendo,
perante a MM. 20." Junta de Conciliação e Julgamento em
São Paulo, reclamação trabalhista, em que alega estar sendo
transferida para diversos lugares, além do que é forçada a
executar serviços inferiores daqueles que ocupava anteriormente, bem como a receber salário mínimo, quando é certo
que, inclusive menores, ganham para mais. Em tal reclamação (fls. 3), a referida cartorária, se queixou de ter sido
injustamente suspensa por trinta dias, sendo que, tudo considerado, pleiteou o pagamento dos salários referentes aos
dias da suspensão, equiparação salarial e cancelamento de
sua suspensão e conseqüentes, totalizando a reclamação a
quantia de cinco mil trezentos e cinqüenta e seis cruzeiros.
0

No mesmo expediente, verifica-se que a MM. Junta de
Conciliação e Julgamento, decidindo exceção de incompetência (cf. fls. 7/9) houve por bem firmar a competência
da Justiça obreira, por entender que, no caso, há vínculo
empregatício.
2. - Data vema, a Justiça do Trabalho, é absolutamente, incompetente para processar e julgar o feito, não
só em razão da pessoa, como também em razão da matéria.
E se tudo isso não bastasse não seria a justiça do Trabalho
que está apta a fazer o controle jurisdicional sobre atos do
Juízo de Direito da Vara dos Registros Públicos da Comarca
da Capital do Estado de São Paulo, bem como sobre atos
ditados na Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado
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aendo este mais um aspecto de

pesaoa.

o l1úm de DIreito da Vara dos

IP-sar e julgar a questão, com

Geral da Justiça, por força-

Código Judiciário do Estado de
Resolução n.'" I, de 1. 971, do

Estado de São Paulo, expedo artigo 144, § 5. 9 , da Consesse regulamentado pela Lei
lOPemlbro de 1.970, bem como as

IIIBi1IraJD8Jlte,

cwn'DJ~e

OfidallZliLào

salientar que
é servidor pú-

da justiça.
COEBpCíe o pessoal dos cartócom aprovação do
Pelrma.n4ent~, bem como hoM_da Geral da Justiça, no ato
e 38 do Decreto-Iei n.9 159, de
~ento das serventias não ofi·~W9ldIlDc:laa correlatas). Auxillar de
obrJpt6rlo da. Carteira de Previdênela dai
do OllcIaHradaa da Justiça do Estado,
sob adDdnIatraçIo do IDatltuto de Previdência do Estado de
Slo Paulo (artigo 4,9 da Lei n.' 10.393, de 1.970). O seu
tempo de serviço cartorirlo ê computado integralmente para
efeito de aposentadoria no serviço público estadual (artigo
21 da Lei n.' 10.393, de 1.970), certo que a aposentadoria
ê ato deferido ao Excelentfsslmo Senhor Secretário de Estado
dos Negócios da Justiça, nos termos do artigo 26 da Lei n.O
10. 393, de 1. 970. Suas férias, licenças e outros afastamentos
estão disciplinados na Lei n.'" 2.177, de 1.953, regulamentada
pelo Provimento c.a. - n.'" 15/67, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, leg1slação essa em vigor nos termos
do artigo 39 do Decreto-Lei n.'? 159, de 1.969. Seus salários
tem os níveis fixados segundo a disciplina imposta pelo Provimento C.G. - n.'? 13/69, da Egrégia Corregedoria Geral
da Justiça., que, dispondo sobre os níveis salariais dos escreventes e auxiliares de cartórios não oficializados, regulamentou o artigo 231, parágrafo único, do Código Judiciário de
1.969 e artigo 31, § 3.°, do Decreto-Lei n.'" 159, de 1.969
Outrossim, cumpre lembrar que o expediente judicial e extrat,. . . . . .H'

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇXO DOS SERVENTUARIOS
DE .JUSTIÇA DO ESTADO D E 81.0 PAULO

-

227

judicial - ou, como se denomina, o expediente do foro judicial e extra-judicial - está regulado por disposições legais,
como, verbi-gratia, o artigo 120 do Decreto-Lei n. 9 11.058,
de 20 de abril de 1. 940, e artigo 37 do Decreto-Lei n .O14 .234,
de 16 de outubro de 1.944, aliás, conforme a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça já expediu comunicado e esclarecimento, com data de 5 de julho de 1.966 , comunicado esse
publicado no Diário Oficial da Justiça, tudo de acordo com
decisão contida, quer no Proc. C.G. - n.O 29 .263/68 (de
lavra do, então, Corregedor Geral da Justiça, Desembargador HILDEBRANDO DANTAS DE FREITAS), quer no Proc.
C.G. - n.O 32.750/70 (de lavra do, então, Corregedor Geral da Justiça, o, agora, Ministro JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN). Anoto que a decisão dada nesse último processo foi aprovado parecer por mim oferecido a S.
Excia., quando exerci as funções de seu Juiz de Direito Auxiliar na Corregedoria Geral da Justiça, no biênio 1 .970/ 1.971.
E não desnatura a sua condição de servidor público o
fato de não ser estipendiado, diretamente, pelos cofres públicos, eis que, os seus salários são pagos na forma da lei, em
retribuição aos serviços públicos que presta nos termos da
legislação apropriada. Tem, portanto, plena aplicação o venerando acórdão do Egrégio Supremo Tribunal Federal no
sentido de que "o serventuário da Justiça, embora estipendiado sob forma de custas, desempenha cargo público, dado
que criado em lei, com artibuições nela previstas, a qual,
além de atributos outros, prevê a forma de remuneração",
certo que "não importa que não receba a recorrente salários
certos e pagos, diretamente, pelos cofres públicos. A forma
de remuneração não desfigura, já que o cargo foi criado por
lei, com atribuição nela previstas, dela decorrendo a forma
do estipêndio, além de ordenada de atributos, os quais reunidos, caracterizam o cargo público perante a doutrina brasileira, calcada em rumos de direito alienígena, aceita nos
tribunais, inclusive perante esta Corte (R.F '" 129/136 e seguintes; R.D.A., 79/197; D.J. de 8-6-59, Ap. 127, 291/4)"
(acórdão unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal, em 1.0 de março de 1.971, no recurso extraordinário
n. 9 70.071, de Pernambuco, relator Ministro THOMPSON
FLORES, in "Revista Trimestral de Jurisprudência", volume
56, página 869). Aliás, quando Juiz de Direito Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça, no indicado biênio, ofereci
párecer segundo o qual "o serventuário de Justiça é "um
agente público no dizer de GASTON JeZE (in "Principios
228 -
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Generales deI Derecho Administrativo", voI. lI, tomo 1, 1.949,
Editorial Depalma, Buenos Aires, traduccion directa de la
3.' edici6n francesa por JULIO N. SAN MILLáN ALMAGRO,
pág. 285). A lei o tem como funcionário público, porque, age
como representante da autoridade pública, a exemplo do que
ocorre na Alemanha, Áustria, U .R.S.S. (e países satélites),
França, Itália, Espanha, Portugal,· Grécia, Bélgica e Holanda
(GEORGES PESTOURIE et ANDRÉ VACCHAREZZA, in
"L'Apport du Droit Comparé Dans La Tecnique Notariale",
"Livre du Centenaire de la Société de Legislation Comparée" - 1.869/1.969, número especial da "Revue Internatio~
nale de Droit Comparé, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, Paris, página 361)" (in Parecer de l,9 de setembro de 1.971, no Proc. C.G. - n.'? 35.810, de 1.971, da
Comarca de Santo André).
Portanto, em que pese a assertiva do órgão colegiado
da 20.~ Junta de Conciliação e Julgamento em São Paulo
no sentido de que AUXILIAR DE CARTÓRIO não é servidor
público, tenho para mim que ele o é, pois, colabora, efetiva
permanentemente, no serviço público estadual, formando
parte do quadro de servidores da justiça das serventias não
oficializadas. Aliás, "atualmente, é pacifica a jurisprudência sobre que a função de auxiliar e datilógrafo de serventia se identifica com a função de cargo público, conquanto
ditos funcionários sejam admitidos e pagos pelos titulares
das respectivas serventias" (acórdão em Sessão Plenária do
Tribunal de Justiça do Paraná, em 27 de novembro de 1.970,
no mandado de segurança n.O 69/70, de Curitiba, relator Desembargador ARIEL AMARAL, in "Revista dos Tribunais",
volume 424, página 185). A propósito, tenha-se, ainda, presente que "a competência para organizar o funcionalismo
é da entidade estatal a que pertence o respectivo serviço.
Sobre esta matéria as competências são estanques e incomunicáveis. As normas estatutárias federais não se aplicam
aos servidores estaduais ou municipais, nem as do Estadomembro se estender aos funcionários dos municípios. Cada
entidade estatal é autônoma para organizar os seus serviços
e compor o seu pessoal. Atendidos os princípios da Constituição Federal e dos Atos Institucionais sobre os funcionários públicos, a União os Estados-membros, e os Municípios,
podem elaborar os seus estatutos segundo as suas conveniências administrativas e as forças de seu erário" (HELY WPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", 2.~
edição, 1.966, Editora Revista dos Tribunais, página 347).
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4. - E essa a natureza de servidor público que deve
ser reconhecida na pessoa de GENY TANURI DE OLIVEIRA,
ou seja, da reclamante na Justiça do Trabalho, porque, como
se verifica às fls. 14, ela, em 10 de agosto de 1.966, firmou
o ato jurídico que, após a devida formalização neste Juízo
(despacho de 12 de agosto de 1.966, do, então, MM. Juiz
de Direito Titular, Exmo. Sr. ANTONIO MACEDO DE CAMPOS - fls. 14. v9 ), foi homologado na Egrégia Corregedoria
Geral da Justiça, por despacho de 20 de agosto de 1.966, do
setor competente (fls. 14. v9 ), sendo que, inclusive, na forma
da legislação então vigente, uma via foi remetida à Secretaria
de Estado dos Negócios da Justiça. Esse o ato jurídico que
a vinculou ao serviço público estadual, como já focalizado.
Por isso tudo se torna induvidoso que a pesoa da reclamante na Justiça do Trabalho não se enquadra dentro
da expressão empregado a que alude o artigo 3.9 da Consolidação das Leis do Trabalho, mesmo porque - e repetindo
- a natureza pública dos serviços que prestava e as suas
relações com o serventuário estão fora do alcance da legislação trabalhista, dado que, como se verificou diante da legislação local citada, AUXILIAR DE CARTÓRIO não oficiali:lado tem regime estatutário próprio, como, verbi gratia, o
previsto no Código Judiciário de 1.969, no Decreto-Lei n.'?
159, de 1. 969, na Resolução n. 1, de 1. 971, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado e nas demais Leis de Organização
Judiciária do Estado. É certo que se trata de um regime
estatutário especial, porquanto, destinado à categoria dos
cartorários das serventias não oficiaUzadas do Estado. Mas,
na verdade, o AUXILIAR DE CARTÓRIO, sujeita-se ao seu
estatuto, devendo lembrar-se que "o estatuto - considerado
sob o ponto de vista puramente formal, simples norma de
direito objetivo, que define o regime jurídico, não significa,
por si só, estabelidade. O estatuto pode, de acordo com as
diretrizes jurídicas que norteiam a sua elaboração, filiar-se
a qualquer uma das doutrinas que fixam a natureza das
relações entre o Estado e o funcionário. Mas, como todo sistema codificado, o estatuto deve caracterizar-se pela fixidez
das duas normas, pela sua natureza impessoal, geral, objetiva. RUIZ Y GOMEZ considera o estatuto como "el conjunto de regIas que precisan elrégimen juridico especial de
los funcionarias y empleados publicas, determina sus derechos y deberes y ortogan las garantias de su situaci6n on el
cargo publico" (THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI,
230 -

*

BOLETn.I DA ASSO lAÇA0 DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE Si\O PAULO

·~"I=~, como verificado acima, a admissão de Auxi4
,
à aprovação do Juizo CorregedOl~:PUlla&1_ _

aarov:a.cã.o essa que se subordina à posterior

III'lreglla Corregedoria Geral da Justiça, na
18fl:llll~o

do

e, em especial, para os fins do

n.9 159, de 1.969.

AailIUII, em lUtlma palavra, não será a Justiça Trabalhlsta de 1. OU de 2.9 Instlncia que poderá fazer o controle
jurlsdlclODal doa atos de aprovação e de posterior homologação da admlMlo em pauta, atos esses praticados pelo Juízo
de Dfretto da Vara dos Registros Públicos da Comarca da
Capital e pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de SIo Paulo.
Os atos em questão só podem ser controlados jurisdicionalmente pelos 6rgios do Poder Judiciário local, ou seja, o
d0 Estado de Sio Paulo, e, assim mesmo, em 2.- instância,
uma vez que ~ se há falar, dada a matéria ventilada,
em competência do Juizo de Direito de uma das Varas da
Fazenda do Estado (estas só conhecem, efetivamente, de matéria relacionada com cartorários oficializados; a de Registros Públicos com a relacionada com cartorãrios não oficializados) .
Destarte, em absoluto, não tem a Justiça Trabalhista
competência para processar e julgar feito movido por GENY
TANURI DE OLIVEIRA contra o seu Escrivão do 20.9 Cartório de Notas da Comarca da Capital. A incompetência
quanto a pessoa é evidentíssima e não merece outras maiores
considerações.
6. - Pois bem! Demonstrada tal incompetência em
razão da pessoa, resta salientar que, insoflsmavelmente, a
Justiça do Trabalho não estâ apta a processar e julgar a
matéria alegada na peça inicial da reclamatória trabalhista
a juizada por GENY TANURI DE OLIVEIRA, dado que a relação jurídica material que une a referida AUXILIAR DE
CARTÓRIO com o Poder Público Estadual, através do respectivo Serventuário de Justiça, não diz respeito, em absoluto,
às relações de emprego disciplinadas pelas Leis Trabalhis-
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tas, aliás, como verificado já restou nos itens anteriores. Ao
contrário, estão, plenamente, estabelecidas dentro dos limites impostos unilaterialmente pelo Poder Público Estadual,
em leis e regulamentos, que prescrevem os direitos deveres
dos cartorãrios (dentre eles o auxiliar de cartório) para com
a Administração em geral e para com o público, bem como
lhes impõem requisitos de eficiência, capacidade, sanidade,
moralidade, fixando e alterando vencimentos e tudo o mais
que conveniente fôr para a investidura no cargo e desempenho das funções. Isso tudo constitue o estatuto do pessoal
do cartório não oficializado, em que pese o fato de, no caso
específico, dos autos, a admissão de auxiliar de cartório decorrer, na forma da legislação citada, de um contrat o, que
só terá eficácia após a sua h omologação n a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, com o despacho de seu arquivamento
(artigo 38 do Decreto-Lei n. 9 159, de 1. 969) . Aliás, o regime
estat utário da função pública é dessa form a explicado embora com outras palavras - por HELY LOPES MEIRELLES (in obra. e edição citadas, página 341).
A competência - mais uma vez se repete é da Vara
dos Registros Públicos da Comarca da Capital, pois, toda a
matéria que verse sobre as serventias e o seu pessoal da
Comarca da Capital, é submetida à fiscalização, preventiva
ou sucessiva, da Vara dos Registros Públicos, como também da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, ex-officio (artigo 232 do Código Judiciário do 1.969) ou provocadamente
(através dos recursos previstos em lei, como, verbi-gratia, o
do artigo 246 do referido Código Judiciário do Estado de
São Paulo (1.969) e o dos artigos 67 e 6. 9 da Resolução n.O
1, de 1.971, do Egrégio Tribunal de Justiça, etc.). Lembre-se,
a propósito, que a fiscalização é elemento de harmonia nos
serviços públicos, sendo que "versa a fiscalização preventiva
sobre projetos, que só depois dela se transformarão em atos.
Concretiza-se em "veto", que embargo o projeto, ou em "aprovação", que lhe dá alento. A fiscalização sucessiva versa sobre
atos que podem já estar em vigor, ou sobre atos cujos efeitos,
por força de lei, ficam suspensos até o pronunciamento favorável do órgão fiscalizador. Manifesta-se como "visto",
que atesta a autenticidade do ato; como "anulação", que c
aniquila; como "revogação" que lhe extingue a eficácia; ou
como "aprovação", que lhe dá plenitude" (MARIO MASAGAO, in "Curso de Direito Administrativo", tomo I, 1.959,
Max Limonad, página 77, n.9 153).
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E foi no regular exerClClO desse poder fiscalizador que
o Juízo de Direito da Vara dos Registros Públicos, em conhecendo do ato punitivo (suspensão) aplicado pelo Sr. Escrivão do 20. 9 Cartório de Notas da Comarca da Capital e que
ensejou a reclamatória perante a MM. 20." Junta de Conciliação e Julgamento em São Paulo, aprovando-o, fê-lo anotar,
na forma da lei, no prontuário de GENY TANURI DE OLIVEIRA, para os fins de direito, tudo confonne consta da informação de fls. 11. vo, do setor de corregedoria permanente do
Ofício dos Registros Públicos (informação relativa ao ano
de 1.970).
7. - Portanto - insiste-se -, é indispuntável que não
tem a Justiça do Trabalho competência, em razão da pessoa
e da matéria, para processar e julgar o teito ajuizado por
GENY TANURI DE OLIVEIRA, auxiliar do 20.9 Cartório de
Notas da Comarca da Capital.
Aliás, a própria Justiça do Trabalho, pela sua MM. 165
Junta de Conciliação e Julgamento, em caso análogo, deixou
bem certo esse entendimento no sentido de que cartorário,
"não estando, pois, sujeito às normas da C. L. T. e a Justiça
do Trabalho é incompetente para conhecer e julgar sua reclamação, pois ele tem situação análoga a dos Funcionários
Públicos, sujeito a regime próprio de proteção ao trabalho
e o Cartório não pode ser considerado empresa, eis que seus
servidores não são empregados, pois trata-se de Ofício Público" (cf. decisão de 17 de junho de 1. 970, na reclamação trabalhista entre Sérgio Batelli e Cartório do 1.9 Oficio
de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital). Mas, não é só a Justiça Trabalhista de l.9 instância
que assim tem proclamado. Com efeito, nas suas Superiores
Instâncias, tem sido firmado que "a Justiça do Trabalho é
incompetente para conhecer e julgar reclamação de auxiliar de Cartório, que tem situação análoga a dos funcionários
públicos, sujeito ao regime próprio de proteção ao trabalho"
(acórdão da 2." Turma do Tribunal Superior do Trabalho,
em 6 de maio de 1.937, no recurso de revista n.O 2.181, de
1. 956, Ementa n.9 5.076, in Diário da Justiça de 20 de setembro de 1.957, página 2.459, relator Ministro THÉLIO
MONTEIRO, apud "Revista do Tribunal Superior do Trabalho", Ano XXXIV - Janeiro a Dezembro de 1. 959). E,
ainda, o mesmo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho deixou bem precisado que "Tabelionato não é empresa, no sentido do direito positivo, por mais que se queira elas tecer o
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conceito a fim de amparar os servidores, e não empregados,
que nele prestam serviço. cartório é ofício público - e não
empresa. Assim, por certo, é incompetente a Justiça do
Trabalho para conhecer de reclamações formuladas por servidores de cartório" (acórdão da 3.'" Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 29 de janeiro de 1. 957, no recurso de
revista n.'? 2.517, de 1.956, relator Ministro JÚLIO BARATA,
in "Revista do Tribunal Superior do Trabalho", Ano XXXIV
- Janeiro a Dezembro de 1. 959, ementa 4.680, página 24).
Porém, como a MM. 20. 9 Junta de Conciliação e Julgamento desconheceu tudo isso, concluindo pela competência
da Justiça obreira para processar e julgar a reclamatória
que se encontra "em fase final de instrução" (cf. oficio n. '?
168/73, de 26 de março de 1.973, do respectivo MM. Juiz
Presidente, fls. 21), só resta suscitar conflito positivo de jurisdição, a ser dirimido pelo Egrégio Tribunal Federal de
Recursos, conforme vem sendo entendido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis: "compete ao Tribunal Federal de Recursos o julgamento de conflito de jurisdição entre juízo trabalhista de primeiro grau e juiz estadual de
primeira instância" (acórdão do Pleno do Supremo Tribunal
Federal, em 9 de agosto de 1.972, no conflito de jurisdição
n.O 5.798, de Pernambuco, relator Ministro ANTONIO NEDER,
in "Diário da Justiça da União", edição de 22 de setembro de
1. 972, página 6.288, apud "Boletim da AASP", n.'? 739, 8 de
fevereiro de 1.973, Jurisprudência, página 6).
8. - Isto posto, reivindicando o Juizo de Direito da
Vara dos Registros Públicos da Comarca da Capital do Estado de São Paulo a competência para processar e julgar o
feito que GENY TANURI DE OLIVEIRA, auxiliar do 20.9
Cartório de Notas da Comarca da Capital, promove contra
o seu respectivo serventuário, com fundamento nos artigos
802, parágrafo único, item I, e 803, item III, do Código de
Processo Civil, suscito conflito positivo de jurisdição na forma acima indicada ao Egrégio Tribunal Federal de Recursos,
motivo pelo qual, de acordo com o artigo 805, parágrafo
234 -
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do mesmo diploma adjetivo, determino que se exD1'OX das peças dos autos - inclusive, deste despacho,
de serem remetidas à Egrégia Superior Instância, na
da lei.
9. - Remeta-se xerox deste despacho à Egrégia Corre,pdorla Geral da Justiça para os efeitos do artigo 232 do
Código Judiciário de 1.969.

Publique-se, em inteiro teor, e intimem-se.
São Paulo, 12 de abril de 1.973.

...

'.

(ÁLVARO

LAZZARINI)

O Juiz de Direito,
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PROCESSO 8.592/72
Vistos, etc.
1. - INDIANA MARLENE MEIRELLES DE ALMEIDA
SANTOS e seu marido NELSON TELLES DE ALMEIDA SANTOS, qualificados na inicial, pedem o restabelecimento das
inscrições hipotecárias ns. 20.939 e 20.945 do 4.9 Cart6rio
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, pois, elas
foram, indevidamente, canceladas, quando era certo que deveriam subsistir dada a sub rogação ocorrida por força da
escritura pública de quitação lavrada no Livro 833, fls. 143,
do 15.9 Cartório de Notas da Comarca da Capital, pela qual
os requerentes, nas qualidades de filha e genro, saldaram
para o falecido Argimiro MeirelIes débito hipotecário, conforme inscrições acima referidas, tendo anuído aos termos
de dita escritura de quitação a viúva Léa Nieri Meirelles
tmeeira) e os demais co-herdeiros Argemiro Meirelles Júnior, Mara Luciana Meirelles Cunha e Léa Margarida Meirelles.
Manifestou-se o indicado Registro Imobiliário (fls. 18)
no sentido do indeferimento da pretensão dos requerentes.
Em seguida, em substancioso parecer (fls. 20 a 22), o então
Curador de Registros Públicos em exercício, Dr. FERNANDO
LUIZ GONÇALVES FERREIRA, também, opinou pelo indeferimento do pedido inicial. Contra o indeferimento manifestaram-se os requerentes na longa petição de fls. 24 a 57, ciente
a douta Curadoria de Registros Públicos, que manteve o seu
ponto de vista.
2. - Em que pese o bem lançado parecer da douta
Curadoria de Registros Públicos, merece deferimento o pedido vestibular, pois, o cancelamento das inscrições hipotecárias deve-se a evidente equívoco no interpretar as cláusu236 -
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Assim, em tese, razão assiste à douta Curadoria de Registros Públicos quando afirma que "extinta a obrigação principal desaparece a hipoteca (art. 849, n.O I, do Código Civil).
Em virtude disto, o credor, garantido por esse ônus real,
nunca poderia consentir, morta a obrigação principal, em
que fosse apenas transferida a hipoteca aos ora Requerentes,
o que evidentemente implicaria em inadmissível obrigação
sem causa. Como se obrigar que o acessório possa existir
sem o principal? E se o credor não tinha direito à obrigação
principal, pelo cumprimento desta, como anuir em que fosse
persistida a hipoteca? É o mesmo de alguém, em não sendo
credora de outrem, concordar em relação a terceiros que a
esses se transfira o ônus real, o que é data vênia, um absurdo jurídico. Se não é mais credor da dívida principal, também não é mais garantido pela hipoteca. Nessa condição,
não possui legitimidade para transferir o ônus" (fls. 22).
Mas, só em tese poderia ser acolhida essa assertiva da
douta Curadoria de Registros Públicos. Efetivamente, como
salienta CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, quando trata do
"desaparecimento da obrigação principal", como causa de
·'extinção da hipoteca", "a regra não tem, contudo, caráter
absoluto. E a razão é que a obrigação se extingue muitas
vezes por motivos técnicos que permitem a sobrevivência ou
a transferência da obrigação acessória, ou o seu restabelecimento. Caso típico da primeira hipótese é a do pagamento
com sub-rogação, que sem perder a qualificação de modalidade extintiva da obrigação transfere ao solvens todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em s0lução da divida. contra o devedor principal e os fiadores
(Cód. Civil, artigo 988). No pagamento com subrogação, ... ,
a hipoteca subsiste" (in obra" voI. e ed. cits., pág. 289), pois,
"na verdade, quando o terceiro solve o crédito de outrem,
extingue neste o poder sobre o patrimÔnio do devedor, mas
deixa sobreviver o débito, isto é, a obrigação de prestar, que
efetivamente desaparece somente no momento em que o
devedor executa o que lhe cabe. Na sub-rogação, tal qual
se dâ na cessão de crédito, hâ uma alteração subjetiva da
obrigação, e é este, aliás, o ponto de contato entre os dois
institutos. Efetuado, entretanto, o pagamento pelo terceiro,
o credor é satisfeito, mas nem por isto desaparece o dever
de prestar por parte do devedor. E, se o credor perde o direito de agir contra este, a obrigação de solver continua de
pé no sujeito passivo, até que efetue a prestação, não em
238 -
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do primitivo sujeito ativo da obrigação, mas em bedo solvens que tomou o seu lugar" (in obra cit., voI.
~aUj,",a. Geral das Obrigações, 2.<; ed., 1.966, Forense, n. 9
pAp. 175 e sgtes).
Em outras palavras, "quer seja legal, quer convencional,
sub-rogação produz duplo efeito: liberatório e translativo.
devedor desobriga-se para com o credor primitivo, mas
OI direitos deste se transferem para quem pagou. Em última análise, passa a dever a outra pessoa. Com o acabamento, transferem-se ao sub-rogado todos os direitos, ações, privilégios e garantias de que desfrutava o primitivo credor
em relação à dívida" (ORLANDO GOMES, in "Obrigações",
2.9 ed., 1.968, Forense, pág. 140, n. 9 90), pois, como salienta
PONTES DE MIRANDA, "no adimplemento com sub-rogação, adimple-se, mas continua-se a dever. É adimplemento
sem liberação. O credor sai da relação jurídica; mas outrem
lhe fica no lugar. Satisfaz-se o credor, sem que o devedor
se libere. Outrem, em verdade, adimpliu, e não o devedor,
que há de adimplir a quem adimpliu. Do lado de quem solve,
a lei ou a convenção determina que o solvente fique no lugar
do credor satisfeito. Adimplemento com sub-rogação é, portanto, o adimplemento por outra pessoa, em vez do devedor,
sem ser em nome e por conta desse, com a sucessão do terceiro adimplemento no crédito. Muda-se o pólo da rel~ão
jurídica, pelo fato de ter alguém, em vez do devedor, adimplido", certo que "para que possa haver adimplemento com
sub-rogação, é de mister que outrem possa solver e tenha
direito de adimplir" (in "Tratado de Direito Privado", Parte Especial, Tomo XXIV, 3.'" ed., 1.971, Borsoi, § 2.958, ns.
1 e 2, págs. 283/284).
Portanto, resta fora de dúvida que "a sub-rogação, ao
mesmo tempo que presupóe a realização integral do direito
do credor, impede a extinção da obrigação" (SERPA LOPES,
in "Curso de Direito Civil", vol. lI, Obrigações em Geral, 4.'"
ed., 1.966, Freitas Bastos, n. 9 177, pág. 225). E "se a etiologia da sub-rogação não encontra uninimidade na doutrina,
seus efeitos não despertam as mesmas controvérsias: o subrogatário fica investido de todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, seja contra o devedor
principal, seja contra os seus fiadores (Código Civil, art.
988; Anteprojeto, art. 238; Projeto, art. 228). Opera, pondo
o credor sub-rogado na situ~ão do primitivo. E, sendo este
titular de direitos contra o devedor, e contra seus fiadores,
BO~TIM
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e garantes, o sub-rogatário igualmente os tem. Pela mesma
razão, o devedor pode opor ao sub-rogatário as exceções pessoais que tinha contra o credor primitivo" (CAIO MARIO
DA SILVA PEREIRA, in "Instituições de Direito Civil", voI.
11., ed. cit., págs.176jI77, n. 9 159).
Aliás, como faz observar PONTES DE MIRANDA, "a função mais prestante da sub-rogação pessoal oriunda de declaração unilateral de vontade é a de transferir, com o
crédito, os direitos acessórios. Todos os direitos acessórios
que resultam de gravame dos bens do devedor acompanham
o crédito. Quanto aos que recaem sobre bens de terceiros,
observe-se que o terceiro, que solve, também evitou a execução dos bens dos terceiros garantes, e que o adimplemento não foi liberatório. Para que os direitos acessórios se extinguissem seria de mister que extinta ficasse a dívida. A dívida não se extingue, exatamente porque se deu a sub-rogação. A concepção da sub-rogação pessoal em virtude de negócio jurídico unilateral resulta de argumento a fortieri: se
devedor e terceiro podem acordar, sem qualquer ato do credor, em que esse adimpla e se sub-rogue ao credor, com
mais forte razão pode o devedor declarar que o terceiro, que
solver, se subrogará ao credor" (in obra, voI. e ed. cits., §
2.962, n. 9 2, pág. 292).
Daí, portanto, o equívoco do Sr. Oficial do Registro
Imobiliário quando cancelou as inscrições hipotecárias, que
pretendem restabelecidas, sob fundamento de que a sub-rcr
gação seria apenas do crédito e não na garantia hipotecária.
E, igualmente, da douta Curadoria de Registros Públicos,
em que pese o brilho de seu erudito parecer, quando falou
na extinção da obrigação principal, razão pela qual extinta
estaria a acessória garantia hipotecária.
4. - Mas, também, a fundamentar o cancelamento das
inscrições está o fato do Sr. Oficial do Registro Imobiliário
estranhar que os requerentes, que são herdeiros do primitivo devedor hipotecário, ou seja, do agora falecido Argimiro
Meirelles, possam "constituir-se, ao mesmo tempo, em credores do débito e proprietários, "ipso jure", do imóvel dado
em garantia da divida" (escritura e fls. 18).
Naturalmente, não levou em conta que "dispõe o art.
1 .049 que "extingue-se a obrigação, desde que na mesma
pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor".
Uma vez que num só indivíduo se reúnam os dois atributos,
jus creditoris e onus debitoris, ocorre o fenômeno da confusão
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las da escl'itura de quitação e as conseqüências decorrentes
da subrogação.
Com efeito, os requerentes, como outorgados, quitaram
o débito hipotecário do pai e sogro para com a credora Paulista de Construções Civis Ltda., tendo, no ato, a viúva e demais co-herdelros de Argímiro Meírelles, como intervenientes, anuído com dito pagamento e quitação, "reconhecendo,
todos eles, e cada um, que dito pagamento fica sob os efeitos do Artigo 985, item IH, do Código Civil, dado que, na
qualidade de herdeiros do "de cujus", são eles, os outorgados,
terceiros interessados, que pagam a dívida pela qual eram
ou podiam ser obrigados" (cf. escritura de quitação, fls. 13
V") .
Por isso tudo é que autorizaram "o Oficial do Registro
de Imóveis competente, a que receba este título e nele proceda as averbações e cancelamentos necessários" (da escritura e folha citadas), surgindo; então, contra a vontade
dos requerentes, que eram os outorgados, e dos intervenientes, como anuentes, o cancelamentos das inscrições hipotecárias, certificado às fls. 15 e 16 e informado, pelo Sr. OficiaI, na manifestação de fls . 18, como decorrente do fato
de que "a subrogação diz respeito, apenas, ao crédito ... ",
sendo duvidoso que os requerentes, que são herdeiros de Argimiro Meirelles, possam "constituir-se, ao mesmo tempo,
em credores do débito e proprietários, "ipso jure", do imóvel
dado em garantia da dívida" (escritura e folha citadas).
3. - Ora, como bem salienta CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, "a garantia hipotecária é uma relação jurídica
acessória, e como tal atende à regra que os legaram as fontes: acessorium sequitur principale. Correndo a sorte do principal, cessa a garantia com o desparecimento da dívida assegurada. E nem seria, mesmo, racional subsistisse aquela
depois que deixou esta de existir. Falando pela via ordinária, o desaparecimento da obrigação garantida extingue a
hipoteca. A quitação do credor tem este efeito, como deve
te-lo a sentença proferida na ação de consignação com força
de pagamento. Enquanto subsistir a obrigação garantida,
vige a hipoteca. Se o débito é em conta corrente, subsiste
até o máximo estipulado, enquanto não ocorre o seu encerramento" (in "Instituições de Direito Civil", voI. IV, Direitos
Reais, 1." ed., 1. 970, Forense, pág. 288, n. 9 362.1).

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

237

Assim, em tese, razão assiste à douta Curadoria de Registros Públicos quando afirma que "extinta a obrigação principal desaparece a hipoteca (art. 849, n.O I, do Código Civil).
Em virtude disto, o credor, garantido por esse ônus real,
nunca poderia consentir, morta a obrigação principal, em
que fosse apenas transferida a hipoteca aos ora Requerentes,
o que evidentemente implicaria em inadmissível obrigação
sem causa. Como se obrigar que o acessório possa existir
sem o principal? E se o credor não tinha direito à obrigação
principal, pelo cumprimento desta, como anuir em que fosse
persistida a hipoteca? É o mesmo de alguém, em não sendo
credora de outrem, concordar em relação a terceiros que a
esses se transfira o ônus real, o que é data vênia, um absurdo jurídico. Se não é mais credor da divida principal, também não é mais garantido pela hipoteca. Nessa condição,
não possui legitimidade para transferir o ônus" (fls. 22).
Mas, só em tese poderia ser acolhida essa assertiva da
douta Curadoria de Registros Públicos. Efetivamente, como
salienta CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, quando trata do
"desaparecimento da obrigação principal", como causa de
"extinção da hipoteca", "a regra não tem, contudo, caráter
absoluto. E a razão é que a obrigação se extingue muitas
vezes por motivos técnicos que permitem a sobrevivência ou
a transferência da obrigação acessória, ou o seu restabelecimento. Caso típico da primeira hipótese é a do pagamento
com sub-rogação, que sem perder a qualificação de modalidade extintiva da obrigação transfere ao solvens todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em s0lução da divida contra o devedor principal e os fiadores
(Cód. Civil, artigo 988). No pagamento com sub rogação, ... ,
a hipoteca subsiste" (in obra" voI. e ed. cits., pág. 289), pois,
"na verdade, quando o terceiro solve o crédito de outrem,
extingue neste o poder sobre o patrimônio do devedor, mas
deixa sobreviver o débito, isto é, a obrigação de prestar, que
efetivamente desaparece somente no momento em que o
devedor executa o que lhe cabe. Na sub-rogação, tal qual
se dá na cessão de crédito, há uma alteração subjetiva da
obrigação, e é este, aliás, o ponto de contato entre os dois
institutos. Efetuado, entretanto, o pagamento pelo terceiro,
o credor é satisfeito, mas nem por isto desaparece o dever
de prestar por parte do devedor. E, se o credor perde o direito de agir contra este, a obrigação de solver continua de
pé no sujeito passivo, até que efetue a prestação, não em
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favor do primitivo sujeito ativo da obrigação, mas em beneficio do solvens que tomou o seu lugar" (in obra cit., voI.
n, Teoria Geral das Obrigações, 2.<;1 ed., 1.966, Forense, n.'?
159, págs. 175 e sgtes).
Em outras palavras, "quer seja legal, quer convencional,
a sub-rogação produz duplo efeito: liberatório e translativo.
O devedor desobriga-se para com o credor primitivo, mas
os direitos deste se transferem para quem pagou. Em última análise, passa a dever a outra pessoa. Com o acabamento, transferem-se ao sub-rogado todos os direitos, ações, privilégios e garantias de que desfrutava o primitivo credor
em relação à divida" (ORLANDO GOMES, in "Obrigações",
2.' ed., 1. 968, Forense, pág. 140, n.~ 90), pois, como salienta
PONTES DE MIRANDA, "no adimplemento com sub-rogação, adimple-se, mas continua-se a dever. É adimplemento
sem liberação. O credor sai da relação jurídica; mas outrem
lhe fica no lugar. Satisfaz-se o credor, sem que o devedor
se libere. Outrem, em verdade, adimpliu, e não o devedor,
que há de adimplir a quem adimpliu. Do lado de quem solve,
a lei ou a convenção determina que o solvente fique no lugar
do credor satisfeito. Adimplemento com sub-rogação é, portanto, o adimplemento por outra pessoa, em vez do devedor,
sem ser em nome e por conta desse, com a sucessão do terceiro adimplemento no crédito. Muda-se o pólo da relação
jurídica, pelo fato de ter alguém, em vez do devedor, adimplido", certo que "para que possa haver adimplemento com
sub-rogação, é de mister que outrem possa solver e tenha
direito de adimplir" (in "Tratado de Direito Privado", Parte Especial, Tomo XXIV, 3.<;1 ed., 1. 971, Borsoi, § 2.958, ns.
1 e 2, págs. 283/284).
Portanto, resta fora de dúvida que "a sub-rogação, ao
mesmo tempo que presupõe a realização integral do direito
do credor, impede a extinção da obrigação" (SERPA LOPES,
in "Curso de Direito Civil", voI. II, Obrigações em Geral, 4.'"
ed., 1. 966, Frei tas Bastos, n. ~ 177, pág. 225). E "se a etiologia da sub-rogação não encontra uninimidade na doutrina,
seus efeitos não despertam as mesmas controvérsias: o subrogatário fica investido de todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, seja contra o devedor
principal, seja contra os seus fiadores (Código Civil, art.
988; Anteprojeto, art. 238; Projeto, art. 228). Opera, pondo
o credor sub-rogado na situação do primitivo. E, sendo este
titular de direitos contra o devedor, e contra seus fiadores,
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e garantes, o sub-rogatário igualmente os tem. Pela mesma
razão, o devedor pode opor ao sub-rogatário as exceções pessoais que tinha contra o credor primitivo" (CAIO MARIO
DA SILVA PEREIRA, in "Instituições de Direito Civil", voI.
11., ed. cit., págs. 176/177, n.'? 159).
Aliás, como faz observar PONTES DE MIRANDA, "a função mais prestante da sub-rogação pessoal oriunda de declaração unilateral de vontade é a de transferir, com o
crédito, os direitos acessórios. Todos os direitos acessórios
que resultam de gravame dos bens do devedor acompanham
o crédito. Quanto aos que recaem sobre bens de terceiros,
observe-se que o terceiro, que solve, também evitou a execução dos bens dos terceiros garantes, e que o adimplemento não foi liberatório. Para que os direitos acessórios se extinguissem seria de mister que extinta ficasse a dívida. A dívida não se extingue, exatamen te porque se deu a sub-rogação. A concepção da sub-rogação pessoal em virtude de negócio jurídico unilateral resulta de argumento a fortieri: se
devedor e terceiro podem acordar, sem qualquer ato do credor, em que esse adimpla e se sub-rogue ao credor, com
mais forte razão pode o devedor declarar que o terceiro, que
solver, se subrogará ao credor" (in obra, voI. e ed. cits., §
2.962, n.'? 2, pág. 292).
Daí, portanto, o equívoco do Sr. Oficial do Registro
Imobiliário quando cancelou as inscrições hipotecárias, que
pretendem restabelecidas, sob fundamento de que a sub-rO'gação seria apenas do crédito e não na garantia hipotecária.
E, igualmente, da douta Curadoria de Registros Públicos,
em que pese o brilho de seu erudito parecer, quando falou
na extinção da obrigação principal, razão pela qual extinta
estaria a acessória garantia hipotecária.
4. - Mas, também, a fundamentar o cancelamento das
inscrições está o fato do Sr. Oficial do Registro Imobiliário
estranhar que os requerentes, que são herdeiros do primitivo devedor hipotecário, ou seja, do agora falecido Argimiro
Meirelles, possam "constituir-se, ao mesmo tempo, em credores do débito e proprietários, "ipso jure", do imóvel dado
em garantia da divida" (escritura e fls. 18).
Naturalmente, não levou em conta que "dispõe o art.
1 .049 que "extingue-se a obrigação, desde que na mesma
pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor".
Uma vez que num só indivíduo se reúnam os dois atributos,
jus creditoris e onus debitoris, ocorre o fenômeno da confusão
240 -

*

B OLETIM DA ASSOCIAÇAO DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

e a obrigação extingue-se. Como observa M. r. CARVALHO
DE MENDONÇA, essa noção, sem dúvida uma das mais precisas que existem em todo o direito de crédito, é geralmente
aceita pelos Códigos modernos. O direito creditório pressupõe irredutivelmente a coexistência de um sujeito ativo e
de um sujeito passivo, credor e devedor. Essas qualidades
devem recair forçosamente em pessoas diferentes. Se por
qualquer circunstância, vem a desaparecer esse dualismo,
fundindo-se numa só as duas posições opostas, extingue-se
a obrigação, porque ninguém pode ser juridicamente obrigado para consigo mesmo, ninguém pode ser devedor de si
próprio ou ter demanda contra si mesma" (WASHINGTON
DE BARROS MONTEIRO, in "Curso de Direito Civil", 4. 0 vol.,
1.9 Parte do Direito das Obrigações, 4.'" ed., 1.967, Saraiva,
pág. 355).
É verdade que os requerentes são co-herdeiros de Argimiro Meirelles e, assim, por força do artigo 1.572 do Código
Civil, invocado pelo Sr. Oficial do Registro Imobiliário, são
condôminos dos· bens hipotecados. É certo que os requerentes, a exemplo dos demais co-herdeiros, eram ou podiam
ser obrigados, solidariamente, pela dívida hipotecária, a cargo
do Espólio da Argimiro Meirelles, uma vez que "a coisa
dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame
jurldico hipotecário vale contra todos, daí resultando a obrigação passiva universal de respeito ao direito assim constituído" (SíLVIO RODRIGUES, in "Direito Civil", vol. V, Direito das Coisas, 2.9 ed., sem data, Max Limonad, n. 9 226,
pág. 405). Mas, se tudo isso é verdade e certo, não menos
verdade e certo é que "a confusão pode verificar-se a respeito
de toda a dívida, ou só de parte dela" (artigo 1.050 do Código Civil), surgindo, então, duas espécies de confusão, quais
sejam, a total e a parcial, acomodando-se a situação dos
requerentes nessa última espécie de confusão. Por fim resta
lembrar que "a confusão operada na pessoa do credor ou
devedor solidário, só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo
quanto ao mais a solidariedade (art. 1.051). Nessas condições, se, em obrigação solidária passiva, numa única pessoa,
se reúnem as qualidades de devedor e credor, a confusão
só se opera até à concorrência da quota desse co-devedor.
Se ativa a solidariedade e numa só pessoa se justapuseram
as duas qualidades, a confusão será também parcial, prevalecendo, porém, quanto aos demais, a correalidade"
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(WHASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, in "Curso de
Direito Civil", ed. e vol. cits., pág. 356, n. o 2).
Assim, improcedente mais essa razão apontada pelo Sr.
Oficial do Registro Imobiliário, pois, no caso, em que os
requerentes se tomaram credores garantidos por hipoteca
sobre imóveis de que são senhores e possuidores por força
de sucessão aberta, evidentemente, ocorreu confusão, com
a observância do que vem disposto nos artigos 1.049 e seguintes do Código Civil.
5. - Pois bem! Como se verifica, não havia necessidade de cancelamento das inscrições que se pretendem restabelecidas. Não era o fato da escritura de quitação ter
autorizado os "cancelamentos necessários" que, só por si,
ensejaria o imediato cancelamento de tais inscrições. Como
focalizado, em razão da sub-rogação do crédito, houve também a da garantia hipotecária, que, assim, deveria continuar inscrita, como o estava, fazendo-se, tão-só, as averbações necessárias para tornar conhecida a alteração no tocante ao titular do direito real. Recorde-se que "a averbação
serve, em princípio, para tornar conhecida uma alteração
da situação jurídica ou de fato, seja em relação à coisa,
seja em relação ao titular do direito real" (SERPA LOPES,
in "Tratado dos Registros Públicos", IV vol., 4.9 ed., 1.960,
Freitas Bastos, n. o 653, pág. 196).
Saliente-se, a propósito, que não era da intenção das partes o cancelamento da garantia real, como alegou-se e provou-se, eis que, a viúva-meeira e os demais co-herdeiros assentiram com os termos da inicial, para declara a efetiva
intenção das partes que intervierem na escritura de quitação, onde ficou estabelecida a plenitude da sub-rogação ora
em pauta. Não se poderá desconhecer, portanto, a regra de
hermenêutica do artigo 85 do Código Civil no sentido de
que "nas declarações de vontade se atenderá mais à sua
intenção que ao sentido literal da linguagem". Aliás, quanto aos vocábulos explícitos, como, verbi gratia, a expressão
"cancelamentos necessários", CARLOS MAXIMILIANO, com
apoio em GIORGIO GIORGI, doutrina que "aceita-se a exégese contrária, desde que evidência engano, lapso, impropriedade da expressão para o efeito colimado, sentido amplo
em demasia (plus dictum quam cogitatum - "expresso mais
do que se pensou") ou restrito em excesso (minus dictum
quam cogitatum - "expresso menos do que se pensou)",
certo que "na exégese dos atos jurídicos, unilaterais ou si242 -
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nalagmáticos, ao juiz se atribui ampla discrição. O seu alvedrio é apenas condicionado pelo interesse social, pelos principios de justiça e pelas regras de Hermenêutica, em cuja
apreciação ele goza, ainda, de toda autonomia, que, aliás,
se não confunde com a independência plena, com a liberdade
ilimitada" (in "Hermenêutica e Aplicação Direito", 8.<:' ed.,
1.965, Freitas Bastos, ns. 415 e 416, págs. 353 e 355).
Por todos esses fundamentos é que en tendo que os cancelamentos das inscrições indicadas na inicial foram indevidamente lavrados, dada a redação um tanto quanto defeituosa da escritura de quitação e da equivocidade da real
inteligência da função da sub-rogação de crédito no que diz
respeito aos direitos acessórios que resultam do gravame
hipotecário sobre os bens.
6. - Resta, pois, examinar os efeitos dos cancelamentos. Para a hipótese dos autos há a previsão do artigo 295
do Decreto n. '? 4.857, de l. 939, no sentido de que "o cancelamento da inscrição não importará a extinção do direito
real, que não estiver extinto, sendo em tal caso lícito ao
credor promover novo registo, o qual só valerá desde a nova
data".
Assim, como ensina SERPA LOPES, "duas conseqüências decorrem do supracitado dispositivo: a primeira, é que
o cancelamento não tem força absoluta de extinção do direito
real, se não resultar de um ato válido; a segunda, é que a
despeito da subsistência do direito real indevidamente cancelado, e da possibilidade da restauração do ato cancelado
mediante novo registro, contudo este somente produzirá efeitos a partir da data de sua restauração, de mOdo que não poderá, em caso algum, prejudicar os direitos reais transcritos
ou inscritos medio terupora. Assim, portanto, essa restauração
está limitada a esses acontecimentos. Se, extinto pelo cancelamento um ônus hipotecário, e ficar demonst rada, posteriormente, a nulidade desse cancelamento, e o imóvel, no
período de cancelamento, houver sido alienado, já não mais
é possível a restauração da inscrição, pois essa restauração
pressupõe que se não haja transferido o domínio do devedor.
Apenas faculta a sua subordinação a outros direitos reais
limitados, instituídos medio tempore" (in "Tratado dos Registros Públicos", voI e ed. cits., n.? 769, págs. 488/489).
7. - Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido inicial, para ordenar a restauração das inscrições hipoteBOLETDI DA ASSOCIAÇ,\O DOS SERVE~,Tl;Al~IOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S,\O PAULO
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cárias indicadas na peça vestibular e que foram indevidamente canceladas, em tudo observada a regra do artigo 295
do Decreto n 9 4.857, de 1939, pagas as custas na forma da
lei.
- Expeça-se, oportunamente, mandado, que será instruido com xerox, desta decisão.
- Publique-se, em inteiro teor, registre-se, requisitandose xerox, e intimem-se.
São Paulo, 19 de dezembro de 1972
O Juiz de Direito,
(ALVARO LAZZARINI)
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DÚVIDA
89 Reg. Imóveis - Proc. 60551/72 - Indústria de Artefatos de Metais J. A. Ltda. - Advogados: Adelmario Formiga - João Claurindo Pereira Filho - Luiz Antonio Bianch.
Vistos.
1. Apresentada para inscrição ao sr. Oficial da 89 Circunscrição Imobiliária, a certidão de fls. 6-10, relativa a uma
escritura lavrada em 11 de outubro de 1967, pela qual Takeshi Toyoshima e sua mulher se comprometeram a vender
à Industrial de Artefatos de Metais J. A. Ltda., 4/5 partes
ideais de um terreno com área de 2.000 metros quadrados,
localizado na quadra 7, da Vila Santa Catarina, havidas a
título de adjudicação nos autos do arrola~nto dos bens deixados por morte de João Ferreira Veloso, sua mulher e outros, conforme formal de partilha apresentado conjuntamente e dependente de registro, foi suscitada a presente dúvida
porque da descrição do imóvel, constante da transcrição em
vigor, consta estar ele situado na Avenida Honduras, confinando, de um dos lados, com a rua Panamá e dos titulos levados a registro haver referência, sempre, à rua Paraná.
A dúvida foi impugnada (fls. 64), seguindo-se manifestação do suscitante (fls. 67) e do suscitado (fls. 69) para, por
fim, sobrevir o parecer do dr. Curador de Registros Públicos,
opinando por sua procedência.
Relatados, decido:
2. Os títulos transcribendo e inscribendo devem se
ajustar, em todos os elementos, à transcrição anterior para
perfeita observância de um dos princípios basilares do registro imobiliário - o da continuidade.
Na espécie em exame é o próprio suscitado quem reconhece o engano havido nos títulos pretendendo, entretanto.
sanar a falha com a juntada de um mapa extraído de um dos
guias da cidade demonstrando que a rua Honduras não confina com a rua Paraná, mas sim com a rua Panamá.
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Ora, basta essa incoincidência entre os títulos levados a
registro e o que consta da transcrição anterior para que a
transcrição e inscrição pleiteandas não possam ser feitas.
É de pacífica jurisprudência que em tais condições deve o
registro ser recusado, cabendo ao interessado, na via própria,
providenciar o acertamento do título. No caso dos autos, a retificação do formal de partilha e da escritura de compromisso de venda e compra são as providências que a suscitada deve tomar.
Se as partes já faleceram, como se alega às fls. 69, por
certo no juízo de inventário a suscitada obterá alvará autorizando o inventariante a celebrar escritura de retiratificação.
O que não é possível, entretanto, é ferir-se o princípio
da continuidade do registro para atendimento da comodidade da suscitada.
3. Em face do exposto, Julga Procedente a dúvida.
- Custas, na forma da lei.
P.R.I.

São Paulo, 8 de janeiro de 1973. Gilberto Valente da
Silva - Juiz de Direito.
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DÚVIDA
49 Reg. Imóveis. Proc. N9 5825-72 - Banco Mercantil
de São Paulo Ltda. - Advs.: Gil Costa de Carvalho, Paulo
da Costa Manso, Murilo da Costa Manso e Luiz Ignásio Homem de Mello.

Vistos.
1 . O sr. Oficial da 4'" Circunscrição Imobiliária suscitou a presente dúvida ao lhe ser apresentado, para inscrição,
o contrato de locação de fls. 8-9, em que figura como locador o Banco Interestadual do Brasil S. A. representado por
seu liquidante, o sr. Antonio João Abdala e como locatário o Banco Mercantil de São Paulo S. A. A dúvida vem fundamentada no fato de, em 10 de abril de 1970, encaminhado por este Juizo, ter o sr. Oficial recebido oficio do Sr. Delegado Regional do Departamento de Polícia Federal, em São
Paulo, notificando-o a não transcrever qualquer escritura de
alienação de bens imóveis e a não inscrever escrituras de hipotecas de bens ou outras quaisquer escrituras em nome das
pessoas físi cas e jurídicas que especifica, entre as quais se
encontra o sr. Antonio João Abdalla que, no contrato de locação impugnado representa o locador.
A dúvida foi impugnada (fls. 14-71) após manifestação
do dr. Curador no sentido da procedência da dúvida. Determinou-se ao inpugnante que comprovasse a condição do liquidante do sr. Antonio João Abdalla e, decorrendo "in albis"
o prazo para a produção dessa prova, o dr. Curador ratificou
seu parecer.
Relatados, decido:
2. Não, há, nos autos, prova de que o sr. Antonio João
Abdalla seja o liquidante do Banco Interestadual do Brasil
S . A., não obstante tivesse sido conferida ao suscitadO' a oportunidade para fazer essa prova.
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Nem se alegue que, sendo outro o motivo da suscitação,
não pode ser examinado esse aspecto, tendo em vista o caráter normativo das decisões proferidas em processos de dúvida.
O fundamento da suscitação não pode ser acolhido, tendo em vista que a locação não importa em alienação do imóvel e nem constitui direito real sobre ele, situações que a Portaria do Sr. Ministro da Fazenda procurou evitar pois, evidentemente, visava obstacular a delapidação do patrimônio
das pessoas cujos bens foram bloqueados. Acrescente-se que
a enumeração constante do ofício de fls. 4 é taxativa e não
meramente enunciativa ou exemplificativa e, em matéria de
restrições não há que se fazer ampliações.
Comprovada que seja, a qualidade de liquidante do sIgnatário do referido contrato estará ele em condições de ser
inscrito.
3. Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, na forma da lei.
P.R.I.

São Paulo, 6 de janeiro de 1973. Silva - Juiz de Direito.
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DÚVIDA
159 Reg. Imóveis - Izabel Pereira Pinto. - , Proc· 4790-72. - Advs.: Elias Pio Monteiro da Silva Junior, Arnaldo Monteiro da Silva.
Vistos.
1. - O sr. Oficial da 15" Circunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao lhe ser apresentada para inscrição a escritura de fls. 4-5, de confissão de dívida e hipoteca, outorgada
por Estella Eppler Zablith e seu marido, em favor de Izabel
Pereira Pinto, alegando que não foi transcrito no titulo nem
apresentado com ele o Certificado de Quitação do I.N.P .S.,
exigível para a primeira alienação ou oneração do imóvel,
de acordo com o Dec. Federal n 9 66-66.
A dúvida foi impugnada (fls. 9) e o suscitando manteve
sua posição (fls. 12 v.), opinando, em seguida, o dr. Curador
pela procedência da suscitação (fls. 13). O julgamento foi
convertido em diligência e solicitados os informes de fls.
14-16.

Relatados, decido:
2. - Conforme se verifica de fls. 15, em 20 de março de
1972 a devedora requereu, ao 119 Registro Imobiliário, a averbação de uma construção à margem da transcrição n 9 11.370,
dando conta que no terreno nela objetivado foi edificado o
prédio que recebeu o número 427, da r. D. Pedro lI, Brooklin
Paulista.
Estabelece o art. 49 , letra "e" que será exigível o Certificado de Quitação (CQ) para "a primeira transação a ser realizada com prédio ou unidade imobiliária seja qual for a sua
forma, desde que a respectiva construção tenha sido terminada após a vigência do Decreto-lei n° 66, de 21 de novembro
de 1966". Em seguida, o art. 59 esclarece, em sua letra "j" que
a hipoteca é considerada transação imobiliária. Por derradeiro, o artigo 79 dispõe que "os proprietários de prédios ou unidades imobiliárias, mesmo que particulares, na pirmeira tran-
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sação realizada após sua construção, desde que tenha sido terminada depois de 22 de novembro de 196ô, também devem
apresentar o Certificado de Quitação (CQ) não só quando
realizadas as transações imobiliárias especificadas no artigo
49 , como ainda. Os artigos citados são os do Decreto n 9 60.368,
de 11 de março de 1967.
Ora, não colhe, pois, a impugnação quando sustenta que
as partes na hipoteca levada à inscrição são particulares e,
portanto, não sujeitas à incidência da legislação referida.
Primeiramente, o citado decreto menciona quando as empresas devem apresentar o CQ, incluindo a hipoteca entre as
transações para a qual ele é exigido e, ao depois, estabelece
que para as construções terminadas depois de 2 de novembro de 1966, os particulares, nos mesmos casos, devem exigir
o referido documento.
Na espécie em exame, conforme se verifica dos documentos de fls. 14-16, a construção do prédio ocorreu depois de
1966, ao menos do ponto de vista legal; de tal sorte, para a
hipoteca, considerada transação imobiliária, deveria o CQ ser
transcrito no instrumento que a constituiu ou, quançlo não,
levado com ele ao Registro Imobiliário, para sua inscrição.
Procede, pois, a dúvida.
3. - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. Custas, na forma da lei.
- P. R. I., extraindo-se xerocópia para o registro. São
Paulo, 6 de janeiro de 1972. - Gilberto Valente Silva. - O
Juiz de Direito.
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DÚVIDA
10° Reg. Imóveis 7.000-72 - Aparecida Pissardini
Stanzione - Advs.: Epaminondas Arantes Teixeira e José
Pimentel Maia.

1 - Apresentando a registro, no 109 Registro Imobiliário, o formal de partilha de fls. 4-22, foi suscitada dúvida.
Alega a suscitante que pela transcrição n? 60.602, o inventariado Sabatielo Anacleto Stanzione adquiriu, conjuntamente com Antonia Stanzione, um terreno situado na Rua
Afonso José de Carvalho, consistente no lote n? 40, da quadra 9 da Vila Jatahy medindo 10 metros de frente por 30
metros da frente aos fundos, com área de 300 metros quadrados. À margem dessa transcrição foi averbada a construção de duas casas, que tomaram os n?s 40 e 40-A. Sob o
fundamento de que a casa n° 40 pertencia ao "de cujus" e
a de n? 40-A à condomina Antonia Stanzione, foi partilhada apenas a casa n? 40. Como o imóvel pertencia, em comum, a: Sabatielo e a Antonia, deveria ter sido objeto de
inventário a metade ideal do imóvel, consistente em terreno e casas, fazendo-se posteriormente a divisão entre os coproprietários.
A dúvida foi impugnada (fls. 28 e seguintes), mantendo-a a suscitante (fls. 41v.). O impugnante voltou a se manifestar, juntando documentos (fls. 43 e seguintes), opinando novamente a suscitante e, por derradeiro, o dr. Curador de Registro Públicos se pronunciou pela procedência da
suscitação.
Relatados, decido:
2 - Seguramente, a dúvida procede. Segundo consta
do registro imobiliário, o terreno foi adquirido em comum;
em comum, também, foram edificadas as duas casas não
interessando ao oficial suscitante quem tenha custeado a
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE .JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

*

-

251

construção. Para o registro vale que as edificações, como
acessórias, seguem o principal.
Ora, o terreno pertencia a Sabatielo e Antonia, em comunhão, de tal sorte que as casas, cujas construções foram
averbadas à margem da transcrição, passaram, também, a
lhes pertencer, em comunhão, em partes iguais.
Desta forma, houve engano no inventário, equívoco que,
evidentemente, passou desapercebido ao ilustre Magistrado
da Vara Distrital de Pinheiros, pois deveria ter sido partilhado, o imóvel, terreno e as duas casas, apenas a metade
ideal pertencente a Sabatielo. Feita como foi, a partilha não
pode ser transcrita, pena de quebra de encadeamento da
filiação do imóvel e quebra do princípio da continuidade.
A juntada das certidões negativas afastam o item "a"
da suscitação, mas a dúvida tem procedência, como se viu.
3 - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, na forma da lei.
P.R.I.
São Paulo, 6 de janeiro de 1972.
Gilberto Valente
da Silva - Juiz de Direito.
Proc. n<? 8.757-72 - Vistos, etc.
1. Rimon Sayeg, qualificado na inicial, pretende retificar o assento de nascimento de seu filho Ricardo Taufi
Maluf Sayeg, nascido em 12 de junho de 1966, a fim de que
seja suprimido o vocabulo Taufi, pertencente ao sobrenome da mãe, ficando, pois, o nome do menor como sendo
Ricardo Maluf Sayeg.
Por indeferimento opinou o Ministério Público, pelo
que ocorreu a manifestação do requerente, afirmando que
se trata de pura exteriorização do pátrio-poder.
2 . Merece indeferido o pedido inicial.
Com efeito, como bem salientou a douta Curadoria,
não há razão aparente para a pretendida supressão do sobreno matemo.
E dizer que esta é a vontade do menor, como se disse
às fls. 9, não pode ser acolhido, pois, o menor é impubere,
absolutamente incapaz (artigo 5<?, item r, do Código Civil).
Por isso mesmo não tem condições legais para manifestar
tal vontade "em razão de seu exíguo desenvolvimento mental, de sua reduzida adaptabilidade à vida social", no dizer
de Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito
Civil" - Parte Geral, 1.<? vol., 8. g ed., 1971, Saraiva, pág. 65),
252 -
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mormente em se considerando que o menor tem pouco mais
de 6 (seis) anos de idade, nascido que foi em 1966.
Também, não pode colher sorte o dizer, que o pedido
é pura exteriorização do pátrio poder. Alteração de nome
não pode ficar ao arbitrio de quem quer que seja, certo que,
até mesmo, a faculdade prevista no artigo 70 do Decreto n 9
4.857, de 1939, encontra limite na observância dos apelidos
de família (Serpa Lopes, in "Tratado dos Registros Públicos", voI. I, 5" ed., 1962, Freitas Bastos, n 9 77-C .1, pág. 177),
pois, "os apelidos de fam.1lia ou nome patronímico são imutáveis, do mesmo modo que o prenome. Essa imutabilidade
porém, não é absoluta, não porque possa ficar à merce do
arbitrio do seu portador o seu cancelamento ou a sua substituição, senão porque a lei prevê casos em que essa perda
pode se dar, assim como o próprio prenome. O nome patronímico, por isso que é extraído dos apelidos de família, conjugadamente o ramo paterno e o materno, também está sujeito a transformar-se e a perder-se, nos casos em que a situação do individuo na familla se modifica, por força do
imperativo das próprias relações de direito que o regem"
(Serpa Lopes, in obra, ed. e voI. cits., n 9 81, pág. 192).
No caso dos autos - repete-se - não se vislumbra
qualquer motivo justificador da pretendida retificação, suprimindo-se o do ramo materno.
3 . Isto posto, Indefiro o pedido inicial, pagas as custas na .forma da lei.
Publique-se, em inteiro teor, registre-se intimem-se.
Datilografei.
São Paulo, 11 de janeiro de 1973 - O Juiz de Direito,
Alvaro Lazzarini.
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Processo n 9 9.852-72 -

Vistos, etc.

1. Maria Teresinha Penteado, solteira, na Bolívia,
contraiu matrimônio com Roberto de Mamede Costa Leite,
desquitado, certo que os contraentes são brasileiros.
Agora, pretende, com anuência marital, ter averbado
à margem de seu assento de nascimento que passou a assinar-se Maria Teresinha Penteado Costa Leite.
O Ministério Público opinou desfavoravelmente.
2. O ato jurídico que diz respeito ao matrimonio das
pessoas que assinam a inicial, no Brasil, é considerado como
viciado. Note-se que elas são brasileiras, sendo que o varão
é desquitado. Estão aqui domiciliados, onde a mulher é funcionária pública estadual (fls. 15) e o varão é advogado militante (fls. 2). Por isso a lei aplicável entre nós, é a brasileira, ex-vi do artigo 7°, caput, da Lei de Introdução ao
Código Civil. Assim não podendo ocorrer, no Brasil, o casamento do varão, por ser desquitado, procuraram, ele e a mulher o Juízo facilitá rio da Bolívia. Lá, ele se identificou como "divorciado" e, assim, logrou obter o casamento a que
alude a certidão de fls. 12, traduzida às fls. 15 dos autos.
Como observei em sentença prolatada nesta mesma Vara dos Registros Públicos aos 11 de setembro de 1972, sentença essa publicada em "O Estado de São Paulo", edição
de 8 de outubro de 1972, página 104, e em "Diário Comércio
e Indústria", edições de 30 de novembro e 1~ de dezembro
de 1972, páginas 4, respectivamente, "há, no caso, evidente
fraude à lei. Tal fraude, como bem observa Oscar Tenório,
existe "toda vez que a pessoa, por ato deliberado, se subtrai
ao império da regra jurídica e se submete à regra de outro
sistema jurídico mais benevolente" e, dessa forma, a lei imperativa "considera ineficaz o ato constituído segundo a lei
estrangeira mais branda, procurada deliberadamente pela
pessoa" ("Direito Internacional Privado", 1953, página 247).
No caso, tal subtração ao império da lei brasileira, lei do do254 -
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micilio, está evidenciada seja em relação ao conJuge-varão,
seja em relação à apelante" (acordão unânime da 3~ Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22 de setembro de 1960, na apelação civel n° 103.519, da Capital,
relator Desembargador Hoeppner Dutra, in "Revista dos
Tribunais", volume 305, página 333) ".
Em assim sendo, por ser ato jurídico sem a menor eficácia entre nós, o matrimônio realizado na Bolívia não tem
o condão de outorgar à requerente mulher os apelidos do
marido, embora conste da certidão de fls. 12 que "La esposa
pasará a lamarse: Maria Teresinha Penteado Costa Leite".
E autorizar este Juizo que se inclua o patronímico do
varão no nome da mulher será ser conivente com a fraude
à lei brasileira, que merece observada em todo o seu rigor.
Ressalte-se que, não consta tenha a requerente mulher
ninguém na família com o nome "Costa Leite", conforme
sua certidão de nascimento. Assim, em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, o pedido inicial é destituído de
amparo legal, mesmo porque "a lei não consagra a possibilidade da aquisição do patronímico pelo uso, o que evidentemente não poderia ser de outro modo, de vez que o patronímico, em princípio, deve decorrer de relações de família que
na verdade existam. Por isso se chama também - nome
de família" (R. Limongi França, in "Do Nome Civil das Pessoas Naturais", 2~ edição, 1954, Edição Revista dos Tribunais, página 241, n 9 5). Note-se, a propósito, que não se discute aqui a viabilidade de alteração do patronímico. Discute-se, isto sim a possibilidade do Juiz autorizar que a mulher adote o patronímico do homem com quem vive em con~
cubinato, perante a lei brasileira, embora, para fraudá-la,
tenha convolado nupcias perante outra legislação facilitária.
Por isso mesmo cabe acolher a manifestação da douta
Curadoria de Registros Públicos, que juntou a xerocopia de
fls. 17, no sentido de que, conforme já se proclamou no
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, "não é de se autorizar à mulher a adoção de sobrenome alheio, inculcando
perante a sociedade sua integração na família do homem
com quem vive e uma aparente legalização de uma união
constituída à margem do Direito. Não pode, assim, a companheira averbar o sobrenome do concubino à margem do
registro de seu nascimento para passar a usar sobrenome
que tal" (cf. "Revista dos Tribunais", 324-165). Essa orien-

*

BOLETJM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

255

tação se justifica plenamente. Direito ao uso do nome a apelante adquiriria pelo casamento, por justas núpcias, não pela circunstância de, ... viver maritalmente com o companheiro" (acórdão unânime da 5'" Câmara Civil do Tribunal
de Justiça de São Paulo, em 23 de abril de 1971, na apelação cível n 9 197.224 de São Paulo, relator Desembargador
Dantas de Freitas, in xerox de fls. 17). Aliás, nesse sentido
já tive oportunidade de decidir em caso semelhante (Processo n° 6.904-72).
3. Pelo exposto. Indefiro o pedido vestibular, formulado por Maria Teresinha Penteado com anuência de Roberto de Mamede Costa Leite, pagas as custas na forma da lei.
Publique-se, em inteiro teor, registre-se e intimem-se.
Datilografei.
São Paulo, 11 de janeiro de 1973. - O Juiz de Direito
Alvaro Lazzarini.
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149 Reg. Imóveis - Processo n 9 1472-72 - Helena Mafalda Tomé - Adv8.: Nilson Carvalho de Freitas e José Teixeira Grande.
Vistos.
1. O sr. Oficial da 14" Circunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao lhe ser apresentada, para transcrição, a escritura de venda e compra de fls. 5-7, pela qual Joaquina
'I'homé Filho adquiriu, por compra feita ao espólio de Olímpio Monteiro e Arthur Silva, um terreno situado à r. Joaquim de Almeida, esquina da rua Particular na chacara Moreira, Saúde, medindo 10 metros de frente por 30,00 metros
da frente aos fundos. Alega o suscitante que do título não
consta o número da transcrição aquisiva. em nome do venvedor Arthur Silva. Pela transcrição anterior, do 19 Registro Imobiliário, Olímpio Monteiro e Ferrucio Fieschi adquiriram partes de terrenos na Chacara Moreira, não tendo o
condomino Ferrucio Fieschi comparecido nessa escritura.
Essa parte ideal, de outro lado, já se acha transcrita sob n 9
51.087, em nome de Angelina Vaz Bernoschi, então casada
com Olimpio Monteiro e atualmente com Attilio Bernoschi
e foi compromissada à venda, conforme inscrição n° 6.454,
do 19 Registro Imobiliário, transferido o compromisso, posteriormente, a Joner Hugo Folly que o cedeu à Territorial
São Sebastião. Aduz, ainda, o suscitante, que as ruas Joaquim de Almeida e Particular não constam de transcrição
anterior e que não foi exibido o talão de sisa, faltando, ainda, as certidões negativas de impostos municipais e o avisorecibo relativo ao imposto de 1971.
A dúvida foi impugnada (fls. 19-23). O suscitando se
manifestou, mantendo a dúvida, voltando a suscitada a dizer nos autos (fls. 26-27), trazendo documentos (fls. 28-29).
O suscitante sobre eles opinou (fls. 32), trazendo a suscitada novo documento (fls. 38-39). Por fim, o Dr. Curador opi-
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nou pela procedência da dúvida (fls. 40). Relatados, decido:
2 - Só pela falta da certidão negativa dos impostos municipais e pela não exibição do aviso-recibo do lançamento do
imposto predial de 1971 a dúvida deverá ser julgada procedente. Contudo é necessário alinhavar considerações sobre
os outros motivos de suscitação, que devem ser examinados.
O primeiro deles não tem procedência pois a leitura da escritura impugnada revela que Arthur Silva apenas transmitiu posse. Essa circunstância está bem esclarecida no documento. Dois outros motivos entretanto, convém, também,
levar à procedência de suscitação. O primeiro diz respeito à
falta de comparecimento do condominio Ferrucio Fioschi
ao ato. Com efeito, é de pacifico entendimento deste Juízo,
com o seguido beneplácito do E. Conselho Superior da Magistratura, que o comunheiro não pode alienar sua parte,
com a presença de todos os senhores e que "sem a anterior
enunciação no registro, de extinção do condomínio, face à
falha no encadeamento da filiação dos títulos, inconciliável
com o princípio da segurança imobiliária, a transcrição é
inadmissível" (Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ed. Lex, voI. 17, pág. 563).
Da mesma forma, tem sido orientação desta Vara que o condomínio não pode alienar parte certa e determinada, com
delimitações fixadas, a não ser que em futuro processo divisório e quinhão do condomínio vendedor vier a constituirse precisamente da parte objetiva no contrato de compra e
venda. A propósito o exame da certidão de fls 38-39 revela
que as averbações feitas à margem da transcrição n 9 51.087,
descumprirem totalmente essa orientação, o que será objeto de apreciação deste Juízo em procedimento administrativo a parte. Os itens 4°, 59 e 6° da suscitação não podem ser
exatamente decididos nesta dúvida, tendo em vista que da
parte, de a compromissada à venda Territorial Santa Cruz
Sociedade Civil Limitada conforme se verifica de fls. 39v,
excluiram "os imóveis ou terrenos já vendidos, com autorização judicial pelo espólio de Olfmpio Monteiro". Ora, como
têm sido irregulares as averbações de compromissos sobre
partes certas e determinadas, ainda mais sem a presença
do condomínio, eventuais cessões de tais compromissos não
podem, também, ser averbadas. Tais irregularidades, repitase, não influem na decisão, uma vez que pelos outros moti258 -
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vos, a dúvida procedo. Para arrematar cumpre ponderar que
não constando de transcrição anterior, as ruas mencionadas na escritura, para observância do principio da continuidade do registro imobiliário, a transcrição também não p0de ser deferida. Fica afastada a pretendida produção de prova pericial ou testemunhal, pela qual propugnou a impugnante uma vez que nos processos de dúvida não há lugar
para esse tipo de prova. 3 - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. Custas, na forma da lei. P. R. I. - São
Paulo, 6 de janeiro de 1972. - O Juiz de Direito, Gilberto
Valente da Silva.
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DÚVIDA
785-71 - 4° Reg. de Imóveis - Fernando Nicastro - Francisco Jardim do Nascimento - Adv.) - Vistos.
1. Ao ser apresentada ao Sr. Oficial da 49 Circunscrição Imobiliária a escritura de promessa de venda e compra
de fls. 6-7, foi suscitada dúvida porque o Sr. Oficial entendeu que se trata de promessa de venda e compra de dois
terrenos, localizados na Quadra Z-6, antiga 38 da divisão
da Chácara Itaim, sendo um deles na Rua "G", distante 30
m, da esquina da rua ,Pequena, no lado par, com área de
.a00,00m2; e outro Viúva Fortunato, distante 90m, da esquina da rua da Ponte, no lado ímpar, com área de 400m2.
"Ditos imóveis, prossegue a suscitação, fazem parte do
loteamento dos terrenos denominados "Vila Olimpia", cujo
memori'al se acha inscrito neste Registro sob n" 39, não fazendo, entretanto, a escritura, qualquer referência a este
fato e nem mencionando a respectiva designação numérica
dos lotes prometidos à venda. - Segundo o referido memorial, inscrito em 1938 nos moldes do Dec. Lei n° 58, de 1937,
"os lotes já compromissados, inclusive aqueles já pagos em
sua totalidade, mas dependentes de outorga da respectiva
escritura definitiva, se acham sombreados, na planta, em
azul; os lotes por vender, acham-se sombreados em vermelho; e os lotes conservados em branco estão desde muito
vendidos, com escritura devidamente outorgadas".
Ora, os terrenos compromissados pelo título fariam parte destes últimos, ou sejam os conservados em branco na
quadra Z-6, isto é, já de há muito vendidos, sendo, como de
fato, é certo, que, sombreados em vermelho, na aludida quadra Z-6, não existe lote nenhum por vender, inexistindo,
também, no memoriam e na planta, qualquer referência à
antiga quadra 38 mencionada na escritura.
Parecer, ainda, ao suscitante que a disponibilidade da
quadra Z-6 se acha de há muito esgotada, sugerindo que os
interessados procurassem esclarecer tal situação, uma vez
.260 -
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que poderia tratar-se, se não de venda em duplicata pelo
menos de alienação de lotes localizados em outra quadra,
que não a Z-6, mormente, levando-se em consideração que
a rua G se encontra entre as quadras Z-4 e outra "sombreada em branco"; e a rua Viúva Fortunato ,antiga rua Antonieta, entre diversas quadras "sombreadas em branco". A quadra Z-6, todavia, se acha, na planta, localizada entre
as ruas 20, 15 (prolongamento da rua Pequena), O (zero ou
"O") e 14, ou das Fiandeiras.
Alem do mais, a certidão de propriedade, fornecida pelo 19 Cartório de Registro de Imóveis, não porta, como devia, negativa de alienação relativamente aos imóveis compromissados a venda pelo título apresentado.
Também, o valor de ambos os terrenos se acha mencionado englobadamente, carecendo ser retificada a escritura
para promover ao seu desmembramento uma vez que duas
teriam que ser as inscrições no Cartório de Registro de
Imóveis.
Por derradeiro, a data constante do preâmbulo da certidão encontra-se rasurada, sem qualquer ressalva a final,
achando-se mencionado o dia "cinco", por extenso, mas, entre parentesis, rasurado o n? 9, havendo, ainda, divergência
entre o nome do tabelião, a respectiva assinatura e o reconhecimento de firmas, o que, talvez, devesse ensejar uma
verificação nos próprios livros do Tabelião com a finalidade
precípua de convalidar o instrumento apresentada através
da certidão.
A dúvida foi impugnada (fls. 17-18) instruída esta com
os documentos de fls. 19-40. O suscitante manteve a dúvida
(fls. 41-42) e o dr. Curador opinou por sua procedência (fls:
44). O suscitado voltou a se manifestar juntando documentos (fls. 48-62), com mais uma manifestação do suscitante
(fls. 63 verso) e o dr. Curador (fls. 64).
É o relatório. Decido:
Segundo se verifica de fls. 41, João Silveira, titular da
transcrição n° 17.215, e devidamente inscrito na 4cr Circunscrição Imobiliária sob o n° 39, ao depositar em cartório o
memorial descritivo, em especial em relação à quadra Z-6,
antiga 38, da Chácara rtaim, parte do loteamento Vila Olímpia, como parte dos lotes numerados, parte não, afirmou
que "os lotes sombreados em azul já se acham compromissados à venda; e os lotes "conservados em branco" estão desBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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de muito vendidos, com escrituras definitivas devidamente
outorgadas" (fls. 41).
Ora, como ponderou o suscitante, são exatamente da
quadra Z-6, daqueles conservados em branco no memorial
descritivo, os lotes objetivados na escritura que deu margem à dúvida ora examinada.
Da impugnação se colhe que o promitente vendedor já
teria vendido ou prometido vender vários lotes na localidade, desde 1920.
Com o advento do Decreto-Iei n. 9 58, pois, a área de propriedade de José Silveira, cujo memorial foi levado a cartório é denominada "loteamento em curso de venda", conforme fala esse decreto. A esse propósito, escreveu Serpa Lopes: "estão dispensados da averbação obrigatória os contratos em curso? No
nosso entender, as averbações dos contratos de compromisso de compra e venda, em relação às terras e terrenos em
curso de venda é uma formalidade que a lei considerou
facultativa ao compromissário. Tal é a conclusão a que chegamos, após demorado estudo. E isso, se explica pela averbação por assim dizer, indireta, estabelecida no artigo 19
das disposições transitórias, quando impôs, entre outros requisitos para o depósito e registro do loteamento em curso
de venda, o de que os proprietários indicassem, no memorial, os lotes já comprometidos, o que implica num genuíno
reconhecimento dos direitos dos compromissários, que ficam
assegurados, em seus direitos, por essa especificação, através de uma declaração expressa da outra parte contratante. ("Tratados dos Registros Públicos, vaI. IV, pág. 236-237).
Desta forma, cumprindo o disposto 19 das disposições
transitórias do citado decreto, em se tratando de loteamento em curso de venda, o titular da transcrição fez depositar o memorial descritivo, no qual, garantindo segundo mandava a lei, os direitos daqueles que já eram compromissários compradores, mencionou, também, como "conservados"
em branco", os lotes desde há muito vendidos, com escrituras definitivas devidamente outorgadas.
O acórdão trazido a colação pelo impugnante (fls. 61)
não se ajusta à espécie, porque ali o imóvel compromissado à venda não estava indicado, na planta, como objeto de
futura alienação, não se exigindo, portanto, referencia ao
fato de ser parte ou integrante deste; no caso aqui examinado nos lotes objeto do compromisso figuram como parte
262 -
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do loteamento, exatamente na parte "conservada em branco"
vale dizer, na parte cujas escrituras já tinham sido outorgadas e portanto não mais pertencentes à disponibilidade do
vendedor e titular do loteamento.
Tal considerações, portanto, também se ajustam à parte da suscitação relativa à omissão da designação numérica
dos lotes no compromisso impugnado. Com efeito, nesse
passo também não procede a impugnação, tendo em vista
que o fato de os lotes aqui mencionados fazerem parte do
loteamento e sendo prometidos à venda bem depois da inscrição no memorial, seguramente faria com que tivessem
um número. Só não teriam se, como parece ocorrer, fizessem parte dos lotes "em branco", já alienados antes da inscrição do loteamento, quando não recebiam designação
numérica.
Al!ém do mais quem afirmou esgotada a disponibilidade da quadra Z-6, foi o promitente vendedor ao inscrever o
loteamento e afirmando que todos os imóveis dela constante, "conservados em branco", estavam alienados.
De outro lado, é omissa a certidão da I'! Circunscrição
Imobiliária sobre anterior alienação de tais lotes.
Procede também o outro motivo da suscitação, qual seja a necessidade de o compromisso referir os valores individuais de cada um dos lotes, já que o compromisso deve ser
averbado à margem de cada um, e para tanto é indispensável que se mencione o seu valor.
O item 49 da dúvida também deve merecer acolhida,
uma vez que em matéria registraria não se pode admitir
como de resto não se tem admitido, razuras não ressalvadas. AB divergências quanto ao nome do escrivão também
são ponderáveis, embora pudessem ser sanadas ou esclarecidas, regularmente, com a simples troca de ofício ao MM.
Juiz da Comarca onde foi lavrado o compromisso.
Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas na forma da lei. - P . R. I., extraindo-se três xerocopias. - São Paulo, 26 de janeiro de 1973. - Gilberto
Valente da Silva, Juiz de Direito.
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IAGRAVO DE INSTRUMENTO
N.Q 5.590-72
Vezuvio Comércio e Indústria de Máquinas para Biscoitos Ltda., S.P., 5-1-72. Despacho em anexo. - Advs.: Lazaro Saviolo e Lahire Godinho de Souza.
Vistos.
1. Data máxima venia do r. despacho agravado, reformo-o recebendo a apelação em seus regulares e legais
efeitos.
Como já demonstrou o ilustre Magistrado Alvaro Lazzarini, em parecer aprovado pelo então Desembargador Corregedor Geral da Justiça, hoje Ministro do Co}endo Supremo Tribunal Federal, dr. José Geraldo Rodrigues de Alckmim, da decisão que aprecia pedido de cancelamento de
protesto, pela via administrativa, cabe o recurso de apelação para o E. Tribunal de Alçada Civil (Revista dos Tribunais, voI. 437, págs. 466-471).
Nesse estudo, o eminente Magistrado apontou uma série de decisões daquele E. Tribunal, que conheceram de recursos, interpostos contra decisões da espécie, entre as quais
se colhem algumas que apreciaram pedidos de apelação da
douta Curadoria de Registros Públicos.
Tal entendimento tem sido pacificamente aceito no E.
Tribunal de Alçada Civil do Estado.
O que cabe, entretanto, examinar aqui é a legitimidade do dr. Curador de Registros Públicos para recorrer em
matéria de cancelamento de protesto, que se entendeu não
estar sob o manto do registro público.
A proposito de se invocar os ensinamentos do Prof.
José Frederico Marques, situando a posição do representan..;
te do Ministério Público e destacando: "Dentro da relação
processual, atua o Ministério Público, quando custos legais,
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como sujeito do processo, mas em posição de todo sui generis. E ele ai a pars adJointe do Direito francês, como fala
Camelutti (retro n 9 367). Cumpre-lhe ativar a jurisdição,
suprindo omissões das partes e procurando fazer respeitada
a ordem jurídica.
Como fiscal da lei, o Ministério Público tem as vestes de
parte na relação ao que faz, e se avizinha da função do
juiz, no tocante ao motivo de agir. O interesse que ele encama é o da legalidade. A tutela que a lei formula a determinados bens e interesses ela a procura tornar efetiva,
atuando ao lado do Judiciário, de maneira militante e ativa, não só suprindo as alegações das partes para ampliar
o campo de incidência da atividade jurisdicional, como ainda
promovendo todos os atos processuais que se tornem necessários a melhor elucidação do litígio" (Instituições de Direito Processual Civil, voI. lI, págs. 222-223).
Pondera, ao depois, o ilustrado processualista: "O Ministério Público, como custos legis, oficia nos autos. Mas a
sua atuação, nesse sentido, não se limita a oferecer pareceres como se fosse um órgão simplesmente consultivo. Sujeito processuàl que é, sua função pode ir além desse mero pronunciamento, pois lhe cumpre promover diligências tendentes à regularização do procedimento e ao melhor esclarecimento da lide. Absurdo, é, por isso, que se lhe restrinja a
faculdade de recorrer, como o faz o artigo 814, do Cód. de
Proc. Civil (ob. cit., pág. 224).
Essa última afirmação, contudo, tem encontrado resistência dos Tribunais. Com efeito, já se decidiu que: "o fato
de dizer o artigo 814 do Cod. de Proc. Civil que o direito
de recorrer da sentença compete ao órgão do Ministério Público quando não expresso em lei não significa, porém, que
ele só pode recorrer quando expressamente autorizado em
lei. Considerando-se o Ministério Público magna pars em
controvérsias judiciais onde desponta, com antecedência, um
interesse de ordem pública, jus cogens, irremovivel ao arbitrio dos interessados, não é permitido subtrair-lhe o direito de recorrer". (Revista dos Tribunais, voI. 253-279).
Nesta ordem de idéias, s. m. j ., não poderia ser impedido o seguimento do recurso interposto pelo dr. Curador de
Registro Públicos.
Mas, há que se acrescentar, ainda, que nessa matéria,
não poderia, mesmo, existir previsão para o recurso do Ministério Público, pois é sabido que o cancelamento de pro-
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testo pela via administrativa não é medida prevista em lei,
mas construção da jurisprudência que tem entendido que,
não havendo proibição legal' para o cancelamento, ele é permitido.
Ora a construção jurisprudencial criou um novo procedimento na Vara de Registros Públicos e, em o fazendo poderia, de evidente criar, legalmente a previsão recursal. Essa
mesma jurisprudência tem admitido recurso dos interessados e conhecido de recursos interpostos pela Curadoria de
Registros Públicos.
Acrescente-se que não assiste razão ao requerente quando sustenta inexistir interesse coletivo e afirma que o protesto só interessa às partes vinculadas ao titulo. Ao contrário, há toda uma sociedade, especialmente o setor comercial e que se dedica as vendas a crédito, que tem interesse
nos protestos pois é por eles que embassa os financiamentos que faz.
Cumpre anotar, aqui, que este Juiz, particularment e,
tem aceito o entendimento jurisprudencial como medida de
organização de trabalho, como forma de evitar o atravancamento dos Tribunais com apelações de decisões que indeferissem tais pedidos. Pessoalmente entendo não haver possibilidade para o cancelamento de um registro válido e inegavelmente, o protesto é registro válido que interessa não
só às partes vinculadas ao titulo mas a todos, potencialmente.
Ora, só neste ano de 1972 esta Vara já recebeu cerca
de 10.000 pedidos de cancelamento de protesto pela via administrativa. Indeferi-los por não aceitar a construção jurisprudencial seria colocar o seu entendimento pessoal acima
do coletivo, o seu ponto de vista jurídico por sobre o interesse de toda uma sociedade e contribuir para que se avolumasse o já elevado número de recursos que sobe ao E.
Tribunal de Alçada Civil, já legalmente desdobrado para enfrentar a avalanche de trabalhos. Por esse motivo e tão só
por ele é que tenho determinado o cancelamento de protestos devidamente formalizados e regulares, que ante a anuência dos credores, incluindo eventualmente o apresentante
do título, a exibição do título original devidamente quitado
e do instrumento de protesto ou certidão dele.
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Dai porque entendo que se o procedimento de que se
cuida é apenas criação jurisprudencial não poderia, por nenhuma forma, haver previsão legal para o recurso do Ministério Público, uma vez inexistente essa previsão legal para
o próprio cancelamento. Negar-se, pois, a legitimidade da
Curadoria de Registros Públicos seria negar a própria existência do procedimento que a jurisprudência criou para permitir tais cancelamentos.
Vista à apelada, para contra-razões, no prazo legal.
São Paulo, 5 de janeiro de 1973.
Gilberto Valente da Silva -

Juiz de Direito.

(D.O.J., de 12-1-73).
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899/73 - Registro de Casamento - Francisco Roberto
de Negreiros Llorens e Marianne van Der Werff - Por sentença. Vistos, etc. 1) - Processava-se regular habilitação
de casamento, tendo por partes Dr. Francisco Roberto de
Negreiros Llorens e Marianne van Der Werff, qualificados
autos, quando ocorreu a impugnação a esse matrimônio por
parte de Willelmina Meta van Der Werff, qualificada às fls.
21, mãe de Marianne. Após cumprida a diligência determinada às fls. 26, conforme consta das fls. 27, o Sr. Escrivão do
11. 9 Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Santa Cecília, atendendo ao que consta
da cota da douta Curadoria de Casamentos, remeteu os autos
de habilitação a esta Vara, onde, em audiência, foram ouvidas a impugnante, os contraentes e uma testemunha (fls.
40/42), sendo juntado o documento de tIs. 43. Ouvido, o Dr.
Curador de Registros Públicos opinou pela improcedência
da impugnação. 2) E realmente, esta é a solução a ser
dada. Com efeito, a própria impugnante deixou bem claro
que não tem certeza de sua filha, a contraente Marianne, é
casada no exterior (cf. fls. 40). Marianne, inquirida, com
segurança negou o fato, o mesmo ocorrendo em relação ao
contraente Varão e ao médico que serviu de testemunha.
Nãp se poderá reconhecer como válida uma impugnação
que tem em conta um hipotético casamento de Marianne,
moça essa que segundo ficou constando, tem andanças em
diversos pontos do mundo, ou em outras palavras, em diversos países, onde ela "tem inúmeros amigos no exterior"
(do seu depoimento, fls. 40v. 9 ). Não será portanto, lógico
que Marianne, para aqui, na sua terra natal apesar de ser
descendente de holandeses, faça prova de que não é casada
em nenhum dos países que freqüenta. Deve, pois, ser crida
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a sua afirmativa de ser solteira até prova robusta em contrário, certo que Marianne tem consciência de que essa sua
afirmativa for falsa, sujeitar-se às penas da lei. 3) Pelo exposto e do que mais consta dos autos, julgo improcedente a
impugnação e determino que se prossiga na habilitação, como de lei - pagas as custas como de direito.
Publique-se, registre-se e intimem-se. São Paulo, 30 de
março de 1973. (a) O Juiz de Direito D. Alvaro Lazzarini.
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455-71 ~ Retificação - Erica Szabo - Advogados: Curt
Egon Reichert - Fernando Geiser - José Abud Júnior. Vistos etc.
1. - Erika Szabo, qualificada na inicial, na constância
do matrimônio com PaI Szabo, passou a viver maritalmente
com Achim Berger, com quem teve a filha Renate Erika
Berger, nascida em 18 de maio de 1962 e registrada, em
23 de maio de 1962, sob n.O 35.351, às fls. 101 verso, do Livro
A n.? 39, do 28.? Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Jardim Paulista. Agora,
falecido PaI, a requerente pretende retificar dito assento de
nascimento da menor Renate, para ficar constando que o
seu nome correto, mãe que é dessa menor, é Erika Szabo e
não Erika Berger, nome pelo qual era conhecida em virtude de seu aludido concubinato.
Após longa tramitação, com produção de provas testemunhal e documental, sobreveio o parecer final do douto
Curador de Registros Públicos, Exmo. Sr. Dr. José Fernando
de Mafra Carbonieri, no qual se lembrou que Renate é filha
adulterina a matre, razão pela qual o reconhecimento, feito
anteriormente ao desquite da requerente, por infringente à
Lei n.\> 883, de 1949, é nulo de pleno direito. Por isso inviável
ficava a pretendida retificação do assento nulo, o qual deveria ser cancelado por mandado judicial.
Contra tal manifestação, veio a da requerente, às fls. 4048, o que não modificou o atendimento da douta Curadoria
de Registros Públicos. Considerando que o ato registário é
do interesse de Remate, que é menor, converti o julgamento em diligência para, nos termos do artigo 80, § 2.'1, do
Código de Processo Civil, colher a pronunciação da douta
Curadoria de Ausente e Incapazes, a qual se deu às fls. 53,
com a subscrição das considerações da requerente (fls ...
40-48) .
2. - É de ser acolhida, parcialmente, a articulada nulidade do assento de nascimento em questão.
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Com efeito, foi o pai da menor, Achim Berger, que declarou o seu nascimento, reconhecendo a sua paternidade,
bem como atribuindo a maternidade à requerente, a quem
deu o seu apelido, dizendo chamar-se ela Erika Berger (cf.
certidão de nascimento, fls. 7).
No entanto, apesar da nobreza de propósito de Achim
Berger, não podia, no caso, a maternidade - embora fato
inconteste pelo que resulta dos autos - constar do assento de nascimento, pois, juridicamente a menina é filha adulterina a matre, o que só por isso, torna inadmissível o reconhecimento da filiação ou, mais precisamente, da maternidade.
E não é o posterior desquite da requerente com seu marido, PaI Szabo, cuja ação foi ajuizada e julgada após o
ajuizamento desta de retificação de registro civil, que pode
ter o condão de suprir dito defeito do ato registário, ainda
que o queira a requerente, com todo o apoio da douta Curadoria de Ausentes e Incapazes, que oficia nos autos.
3. - Realmente, tenha-se presente que, em regra, "o
filho de pessoa separada de fato é legítimo por presunção
que deve, entretanto, ceder ante a prova de que não pode
ser do outro conjuge. Provada a adulterinidade, somente
se torna possível o reconhecimento após a dissolução da sociedade conjugal". (Orlando Gomes, in "Direito de Família",
1.'" ed., 1968, Forense, pág. 251, n. 9 156), certo, portanto que
"pressupooto fundamental do reconhecimento dos filhos
adulterinos é a dissolução da sociedade conjugal. Sua existência constitui obstáculo irremovível tanto ao reconhecimento voluntário como à investigação de paternidade". (Orlando Gomes, in obra e ed. cits. pág. 253, n. 9 157). Aliás, é
do magistério de Washington de Barros Monteiro que "filho
adulterino a matre não pode ser reconhecido. Reconhecimento que dele se fizer será nulo e destituído de efeito jurídico" (in "Curso de Direito Civil", 2.° vol., Direito de Família, 1968, Saraiva, pág. 259).
Note-se bem! Para o caso concreto dos autos, não se
há de falar em nulidade total do ato registário, certo que
o assento de nascimento é um ato jurídico (cf. Serpa Lopes, in "Curso de Direito Civil", vol. I, 5.'" ed., 1971, Freitas
Bastos, n.'? 246, pág. 360, alto) - mais precisamente, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade, por ser
manifestação de conhecimento e não negócio jurídico, entra na classe dos atos jurídicos stricto sensu (Pontes de MiBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO

*

-

271

randa, in "Tratado de Direito privado", Parte Geral, tomo
II, 3. 9 ed., 1970, Borsoi, § 233, n.'? 1, pág. 455; idem obra cit.,
Parte Especial, tomo IX, 3.<:' ed. 1971, Borsoi, § 963, n.'? 1, pág.
73). E não se há de falar em nulidade total, porque, no caso,
nulidade ocorreu, tão-só, no que diz respeito à manifestação de maternidade da requerente sobre a menor, devendo,
por conseguinte, prevalecer dito ato, nos seus outros diversos pontos de assento de nascimento, inclusive, no que concerne ao reconhecimento da paternidade manifestada por
Achim Berger.
Tem, pois, plena aplicação o preceito jurídico "utile per
inutili non vitiatur", acolhido pelo Artigo 153 do Código Civil, que contem a regra de que "a nulidade parcial de um
ato não o prejudicará na parte válida, se esta for separável",
(cf. Serpa Lopes, in obra, vol. e ed. cits., n . 360, pág. 451)
aliás conforme doutrinam a generalidade dos comentadores
do nosso Código Civil.
Trata-se, pois de nudidade parcial do ingitado assento
de nascimento, dada a ilicitude da manifestação da maternidade sobre a filha adulterina "a matre", além do que a Lei
n.'? 883, de 1949, continua a negar efeitos a tais reconhecimentos, antes de dissolvida a sociedade conjugal, o que enseja as hipóteses previstas no Artigo 145, itens II e V, do Código Civil.
4. - Por isso tudo o Ministério Público, pela sua douta
Curadoria de Registros Públicos, nos termos do Artigo 146,
"caput ", do Código Civil, tinha e tem legitimidade para arguir a nulidade apontada, pois, e repetindo a manifestação
da maternidade sobre filho adulterino "a matre" ocorreu
quando não dissolvida a sociedade conjugal ou, em outras,
palavras, ainda, na vigência da sociedade conjugal da requerente com PaI Szabo.
Por outro lado, não pode ser esquecido que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do
ato ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las ainda a requerimento das partes, "exvi" do Artigo 146, parágrafo único, do citado Diploma Civil.
A lei é cristalina ao dizer que o juiz deverá pronunciar
as nulidades quando conhecer do ato ou de seus efeitos e as
encontrar provadas, certo que não se é de exigir o rito ordinário para a pronunciação das nulidades, salvo se expressamente previsto em lei, como tive oportunidade de concluir
em decisão que proferi nesta Vara, nos autos do Processo
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n.O 5.161-71. Aliás nesse sentido a lição de Pontes de Miran':
da "in verbis": "é preciso, para que seja nulo o ato jurídico, que a invalidade se produza "ipso jure", sem necessidade de "ação", salvo regra especial que, por algum fundamento à parte, exija a propositura da ação em processo
próprio" . .. Por isso mesmo, o juiz, encontrando fatos que
a provem, tem o dever de decretar a nulidade do ato jurídico" (in obra cito Parte Geral, tomo IV, 3.'" ed., 1970, Borsoi,
pág. 42, § 366). E Caio Mario da Silva Pereira permite acrescentar que o legislador brasileiro, no tocante à teoria das
nulidades "mais longe foi, ainda, na recursa de efeitos, determinando a sua declaração por via indireta, de vez que,
sem a propositura de ação cujo objetivo seja o seu decreto,
deve o juiz pronunciá-la quando tiver oportunidade de tomar
-conhecimento do ato ou de seus efeitos" (in "Instituições de
Direito Civil" voI. I, 2.'1 ed., 1966, Forense, pág. 375, n.'? 109).
Assim, de regra, no dizer de Orlando Gomes, "a nulidade é
imediata, porque invalida o ato desde a sua formação. Paralisa-o no momento do seu nascimento (Capitant). É instantânea. Conseqüentemente, não é preciso promover a sua
invalidação. O ato não fica na dependência de rescisão judicial. O juiz não o anula; apenas verifica que é nulo, e
declara a nulidade, pois é a própria lei que lhe recusa validade desde que se pratica. Diz-se, por isso, que a nulidade
opera de pleno direito" (in "Introdução ao Direito Civil",
1957, Forense, pág. 354, n .'? 247).
Portanto, é indisputável que, como observa Carvalho
Sántos, "não se precisa intentar uma ação de nulidade, ficou
dito acima. E é a pura realidade. Pois a nulidade é obra
do legislador, como acentua Planiol, tornando nulo o que
foi feito, sem necessidade alguma de qualquer ação ... " (in
"Código Civil Brasileiro Interpretado", voI. IH 3.'" ed., 1942,
Freitas Bastos, pág. 254, n.'? 2), perto que o juiz "só exigirá
ação judicial no caso em que surja alguma controvérsia sobre
os fatos constitutivos da nulidade" (Washington de Barros
Monteiro, in obra cito l.9 vol., Parte Geral, 1971, 8.'" ed., Saraiva, pág. 277, fihal), quando não exigida, expressamente, pela
lei.
No caso concreto dos autos, em que tanto na petição
inicial, como em toda prova produzida, está evidenciada a
filiação adulterina a matre que ficou constando do assento
de nascimento da menor, é, data vênia das respeitáveis opiniões em contrário viável a declaração da nulidade em exame. Nesse sentido a lição de Serpa Lopes, in verbis: "se, a

*

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

273

j

despeito da patente ilegitimidade do reconhecimento, o mesmo fôr averbado, é possível, em tais casos especiais, o cancelamento por um simples processo de retificação. Provado,
ex-vi do próprio requerimento, que o autor do reconhecimento é irmão ( no caso dos autos, poder-se-ia dizer: é o concubino) da pessoa a quem se atribui a maternidade do reconhecido, julgamos ser dispensável, em tal caso, uma ação de
contestação" (in "Tratado dos Registros Públicos", vaI. I, 5::'
ed. 1962, Freitas Bastos, pág. 332, n. 158, final).
E, pronunciada a nulidade, considerando que ela é obra
da lei e nunca da sentença judicial que a proclama, ficando o ato paralisado no momento mesmo do seu nascimento,
temos que, à vista da parte final do Parágrafo único do artigo 146 do Código Civil, "a nulidade é insuprível pelo juiz,
seja de ofício, seja a requerimento de algum interessado. Nem
pode o ato ser ratificado" (Caio Mário da Silva Pereira, in
obra, vaI. e ed. cist., pág. 376, alto).
5 - Portanto, em que pese o esforço da requerente, através de seus advogados que produziram a erudita impugnação de fls. 40-48, não se trata, aqui, "de uma mera incorreição sanável que, como acontece em todos os atos jurídicos,
poderia torná-lo anulável" (fls. 40). Trata-se, isto sim de
nulidade absoluta e insanável, no ponto que diz respeito à
manifestação de maternidade da requerente sobre a menor
registrada, filha adulterina a matre tudo como bem examinado restou nos itens anteriores.
Em conseqüência, merece indeferida a pretensão da requerente em ver retificado o seu nome no assento de nascimento da mesma filha adulterina a matre, pois, em verdade, seu nome não poderia ter constado do ato registárío,
pelos motivos expostos e, porque, "todo Oficial de Registro
Civil deve recursar qualquer ato de reconhecimento de filho
adulterino, desde que conheça a qualidade da filiação" Planiol, Ripert et Rouast, in "La Famille" n. 9 967, apud Serpa
Lopes, in "Tratado dos Registros Públicos" vaI. e ed. cits.,
pág. 316, n. 9 154.3).
6 - Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, indefiro o pedido inicial de retificação do nome da requerente no assento de nascimento n. 9 35.351, lavrado às fls
101v. do Livro A - n. 9 39, do 28. Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais da Comarca da Capital = Jardim Paulis·
ta, bem como conhecendo das nulidades articuladas pelo Ministério Público, pela sua douta Curadoria de Registros PúO
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blicos, pronuncio-as, tão-somente, para, nos termos do artigo 146 caput e parágrafo único, combinado com o artigo 153,
ambos do Código Civil, determinar que seja expedido mandado de cancelamento da referência à filiação materna isto
é, dos ascedentes maternos (mãe e avós), filiação essa que
é adulterina a matre, o que será averbado à margem do referido assento de nascimento, de forma a não se fazer menção
nas futuras certidões a serem expedidas.
Custas, na forma da lei. - Publique-se registre-se e intimem-se. - São Paulo, 29 de março de 1973. - O Juiz de
Direito, Alvaro Lazzarini
D.O., de 10-4-73).
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LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL

FEDERAL
LEI 5.868, DE 12/12/72
Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras
providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. V'. É instituído o Sistema Nacional de Cadastro
Rural, que compreenderá:
I - Cadastro de Imóveis Rurais;
II - Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis
Rurais;
IH - Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais;
IV - Cadastro de Terras Públicas.
Parágrafo único. AB revisões gerais de cadastro de imóveis rurais a que se refere o § 4. 9 , do artigo 46, da Lei n. 9
4.504, de 30 de novembro de 1964, serão realizadas em todo o
País nos prazos fixados por ato do Poder Executivo, com
efeito de recadastramento, e com finalidade de possibilitar
a racionalização e o aprimoramento, do sistema de tributação da terra.
Art. 2.°. Ficam obrigados a prestar declaração de cadastro, nos prazos e para os fins a que se refere o artigo
anterior, todos os proprietários, titulares de domínio útil ou
possuidores a qualquer título de imóveis rurais que sejam
ou possam ser destinados à exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal ou agro-industrial, como definido no item
I do artigo 4.° do Estatuto da Terra.
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§ 1.9 • O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o contribuiente ao lançamento ex officio dos tributos
e contribuições devidas, aplicando-se as aliquotas máximas
para seu cálculo, além de multas e demais cominações legais.
§ 2. 9 • Não incidirão multa e correção monetária sobre
os débitos relativos a imóveis rurais cadastrados ou não, até
25 (vinte e cinco) módulos, desde que o pagamento do principal se efetue no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da vigência desta lei.
Art. 3.9. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, fornecerá o Certificado de Cadastro de
Imóveis Rurais e o de Arrendatários e Parceiros Rurais, na
forma prevista nesta lei.
Parágrafo único. Os documentos expedidos pelo INCRA,
para fins cadastrais, não fazem prova de propriedade ou de
direitos a ela relativos.
Art. 4.°. Pelo Certificado de Cadastro que resultar de
alteração requerida pelo contribuinte, emissão de segundas
vias do certificado, certidão de documentos cadastrais, ou
quaisquer outros relativos à situação fiscal do contribuinte,
o INCRA cobrará uma remuneração pelo regime de preços
públicos segundo tabela anual aprovada pelo Ministro da
Agricultura.
Art. 5.9. São isentas do Imposto sobre a Propriedade Terri torial Rural:
I - as áreas de preservação permanente onde existam
florestas formadas ou em formação;
II - as áreas reflorestadas com essências nativas.
Parágrafo único. O INCRA, ouvido o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, baixará as normas disciplinadoras da aplicação do disposto neste artigo.
Art. 6.9. Para fim de incidência do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural, a que se refere o artigo 29
da Lei n. 9 5.172, de 25 de outubro de 1966, considera-se imóvel rural aquele que se destinar à exploração agr1cola, pecuária" extrativa vegetal ou agro-industrial e que, independentemente, de sua localização, tiver área superior a 1 (um)
hectare.
Parágrafo único. Os imóveis que não se enquadrem no
disposto neste artigo, independentemente de sua localização,
estão sujeitos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter-
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ritorial Urbana, a que se refere o artigo 32, da Lei n. 9 5.172,
de 25 de outubro de 1966.
Art. 7.°. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incidirá sobre as glebas rurais de área não excedente
a 25 (vinte e cinco) hectares, quando as cultive, só, ou com
sua família, o proprietário que não possua outro imóvel (§
6.9 do artigo 21 da Constituição Federal).
§ 1.9 • Para gozar da imunidade prevista neste artigo,
o proprietário, ao receber o Certificado de Cadastro, declarará perante o INCRA, que preenche os requisitos indispensáveis à sua concessão.
§ 2.°. Verificada a qualquer tempo a falsidade da declaração, o proprietário ficará sujeito às cominações do §
1. 9 do artigo 2.° desta lei.
Art. 8. 9 • Para fins de transmissão, a qualquer título,
na forma do artigo 65, da Lei n. 9 4.504, de 30 de novembro
de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou
dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado
para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixada
no § 1.0 deste artigo, prevalecendo a de menor área.
§ 1.9 • A fração mínima de parcelamento será:
a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para os Municípios das
capitais dos EStados;
b) o módulo correspondente às culturas permanentes
para os demais Municípios situados nas zonas típicas A. B,
e C;
c) o módulo correspondente à pecuária para os demais
Municípios situados na zona típica D.
§ 2.9 Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da
Agricultura, o INCRA poderá estender a outros Municípios,
no todo ou em parte, cujas condições demográficas e sócioeconômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento
prevista para as capitais dos Estados.
§ 3. 9 • São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infrinjam o disposto no presente artigo, não
podendo os Cartórios de Notas lavrar escrituras dessas áreas
nem serem tais atos transcritos nos Cartórios de Registro
de Imóveis, sob pena de responsabilidade de seus respectivos
titulares.
§ 4.9. O disposto neste artigo não se aplica aos casos
em que a alienação da área se destine comprovadamente à
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sua anexação ao prédio rústico, confrontante, desde que o
imóvel do qual se desmembre permaneça com área igual ou
superior à fração mínima do parcelamento.
§ 5.°. O disposto neste artigo aplica-se também às transações celebradas a.té esta data e ainda não registradas em
Cartório, desde que se enquadrem nas condições e requisitos
ora estabelecidos.
Art. 9.'1. O valor mínimo do imposto a que se refere o
artigo 50, e §§ 1.1' a 4.1' da Lei n.C? 4.504, de 30 de novembro
de 1964, será de 1/30 (um trinta avos) de maior salário-mínimo vigente no Pais em 1.0 de janeiro do exercício fiscal
correspondente.
Art. 10. Os coeficientes de progressividade e regressividade de que tratam os parágrafos do artigo 50, da Lei n.'?
4.504, de 30 de novembro de 1964, não serão aplicados às
áreas do imóvel que, comprovadamente, sejam utilizados em
exploração mineral, ou que forem destinados a programas
e projetos de colonização particular, desde que satisfeitas as
exigências e requisitos regulamentares.
Art. 11. O Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta)
dias, regulamentará a aplicação desta lei.
Art. 112. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
os §§ 1.'1 e 2. 9 , do artigo 5.'1, e os artigos 7.° 11, 14 e 15, e seus
parágrafos, do Decreto-lei n.C? 57, de 18 de novembro de 1966,
o § 4.° do artigo 5. 9, do Decreto-lei n.C? 1.146, de 31 de dezembro de 1970 e o artigo 39, da Lei n.'? 4.771, de 15 de setembro
de 1965.
Brasília, 12 de dezembro de 1972; 151.'? da Independência
e 84.9 da República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
L. F. Cirne Lima.
(D.O.U., de 14-12-72).
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LEI

N.~

5.857, DE 7/12/72

Altera o artigo 407, do Decreto-lei n.~ 1.004, de 21 de
outubro de 1969 (Código Penal), modificado pelas Leis ns.
5.573, de 1." de dezembro de 1969, 5.597, de 31 de julho
de 1970, e 5.749, de 1.~ de dezembro de 1971.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1. 9 O artigo 407, do Decreto-lei n. 9 1.004, de 21
de outubro de 1969, alterado pelas Leis ns. 5.573, de 1.9 de
dezembro de 1969, 5.597, de 31 de julho de 1970, e 5.749,
de 1.0 de dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 407. Este código entrará em vigor no dia 1.9 de
janeiro de 1974."
Art. 25'. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de dezembro de 1972; 151.9 da Independência,
e 84.'1 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
(D.O.U., de 14-12-72).
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LEI 5.891, DE 12/6/73
Altera normas sobre exame médico na habilitação de
casamento entre colaterais de terceiro grau.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, FiUnto Müller, Presidente do Senado Federal, nos termos do
§ 5. 9 , do artigo 59, da Constituição Federal promulgo a seguinte lei:
Art. 1.9 No processo preliminar para a hibilitação do
casamento de colaterais de terceiro grau, quando não se conformarem com o laudo médio, poderão os nubentes requerer
novo exame, que o juiz determinará, com observância do disposto no art. 2. 9 , do Decreto-lei n. 3.200, de 19 de abril de
1941, caso reconheça procedentes as alegações ou hajam os
nubentes juntado ao pedido atestado divergente firmado por
outro médico.
Art. 2.9 Os médicos nomeados de acordo com o disposto
no art. 2. 0 , do Decreto-lei n. 9 3.200, de 19 de abril de 1941,
terão a remuneração que o juiz fixar, não superior a 25 %
(vinte e cinco por cento) de um salário-mínimo da região
para cada um.
Art. 3. 9 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os parágrafos 5. 9 e 9. 9 , do Decreto-lei n.?
3.200, de 19 de abril de 1941, e demais disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de junho de 1972, - Filinto Müller.
O
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DECRETO-LEI 1. 260, DE 26/2/73
Concede isenção do imposto de renda sobre lucros decorrentes da alienação de imóveis por pessoas jurídicas.

O Presidente da República no uso da atribuição que Jhe
confere o artigo 55, item n, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Serão excluídos do lucro real da pessoa juridica ou da empresa individual, para os efeitos da tributação
pelo imposto de renda, os resultados decorrentes da alienação de imóveis que integrem o ativo imobilizado, desde que
sejam incorporados ao capital, no prazo máximo de 6 (seis)
meses, contado da data que se seguir ao efetivo recebimento
do preço da alienação.
§ 1.9 Opcionalmente, os lucros de que trata este artigo
poderão aplicar-se na amortização de prejuízos apurados em
balanço.
§ 2.9 Não se beneficiam do favor fiscal:
I - as revendas de imóveis que tenham sido adquiridos
ou quitados menos de 5 (cinco) anos antes da data da alienação;
n - a alienação que seja pactuada a prazo superior a
5 (cinco) anos.
§ 3.9 Enquanto não forem incorporados ao capital ou
utilizados na amortização de prejuízos, os lucros decorrentes
da alienação de imóveis deverão permanecer contabilizados
a crédito de conta de reserva específica.
Art. 2.° No caso de venda de imóveis a prazo, a capitalização dos resultados deverá fazer-se, compulsoriamente, no
prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data do balanço
que se seguir ao efetivo recebimento da última parcela do
preço, facultando-se à empresa o direito de aproveitar, em
qualquer tempo anterior, para aumento do capital ou para
amortização de prejuízos apurados, as partes proporcionais
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do lucro da operação contidas nas prestações até então recebidas.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda baixará normas sobre as condições de pagamento a serem observadas
nas vendas de imóveis a prazo, para gozo dos benefícios previstos neste Decreto-lei.
Art. 3.9 A reserva formada com os lucros de que tratam
os artigos l.? e 2. ~ não será considerada para efeito da tributação prevista no § 1.9 do artigo 2.° da Lei n.~ 1.474, de
26 de novembro de 1951, modificado pelo artigo 6.~ da Lei
n. 9 4.862, de 29 de novembro de 1965, exceto se houver infração das disposições deste Decreto-Iei.
Art. 4.°0 Aos aumentos de capital previstos neste Decreto-Iei aplicam-se as normas do artigo 3.9 e seus §§ V',
3.9 e 4.°, do Decreto-Iei número 1.109, de 26 de junho de
1970.

Art. 5. 9 O benefício fiscal disciplinado neste Decreto-lei
aplica-se, também, aos casos de imóveis objeto desapropriação, observadas as mesmas condições.
Art. 6.9 A infringência de qualquer das disposições deste
Decreto-Iei importará na perda da isenção e na conseqüente
cobrança do imposto, calculado como devido no exercício financeiro a que corresponder o ano da alienação acrescido
de correção monetária e encargos legais, inclusive multa de
lançamento ex offieio, na forma da legislação em vigor.
Art. 7.9 Este Decreto-Iei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1973 ; 152.° da Independência.
e 85.'? da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antonio Delfim Netto
(D.O.U., de 27-2-73).
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DECRETO N.9 71. 622, DE 29/12/72
Dá nova redação ao parágrafo
gulamento do Imposto de Renda.

2.~

do artigo 213 do Re-

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, decreta:
Art. l.9 O parágrafo 2.9 do artigo 213, do Regulamento
do Imposto de Renda" aprovado pelo Decreto número 58.400,
de 10 de maio de 1966, passa a ter a seguinte redação:
"§ 2.° Em se tratando de juros de debêntures
de portador identificado, o imposto a que se refere
o inciso 2. 9, letra "d", do artigo 301, descontado na
fonte, como antecipação, será deduzido do que fôr
apurado na declaração de rendimentos da empresa
beneficiária" .

Art. 2. 9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1972; 15l.9 da Independência e 84.9 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
(D.O.U., de 29-12-72).
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DECRETO 72.406, DE 26/6/73
Prorroga o prazo para a execução dos serviços concernentes aos registros públicos regulados pelo Decreto-Iei n.O
1.000, de 21 de outubro de 1969.

O Presidente da República, usando das atribuções que
lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.'1 Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1973 o
prazo para execução dos serviços concernentes aos registros
públicos, regulados pelo Decreto-lei n.'? 1.000, de 21 de outubro de 1969.
Art. 2.'1 Durante o prazo a que se refere o artigo antecedente, a execução dos serviços concernentes aos registros
públicos obedecerá ao disposto na Lei 4.827, de 7 de fevereiro de 1924, e seu regulamento baixado pelo Decreto número 4.857, de 9 de novembro de 1939, e demais disposições em
vigor na data deste Decreto.
Art. 3.'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
Brasília, 26 de junho de 1973; 152.° da Independência e
85.'1 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
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ESTADUAL
..

i" ;~::: '

'- LEI COMPLEMENTAR N.' 76, DE 7 DE MAIO DE 1973
Dá nova redação ao artigo 198 da Lei n.' 10.261, de 28-10-68

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1.'1 - O artigo 198 da Lei n.O 10 .261, de 28 de ou·
tubro de 1968, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 198 - A funcionária gestante será concedida,
mediante inspeção médica, licença de 120 (cento e vinte)
dias com vencimentos ou remuneração.
§ 1.'1 - Salvo prescrição médica em contrário, a licença
será concedida a partir do oitavo mês de gestação.
§ 2.'1 - Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida
a licença, será esta concedida mediante apresentação da cer·
tidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento,.
podendo retroagir até (quinze) dias.
§ 3.'1 - No caso de natimorto, será concedida a licença
para tratamento de saúde, a critério médico, na forma prevista no artigo 193".
Artigo 2.° - Esta lei complementar entrará em vigor
na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 7 de maio de 1973.

LAUDO NATEL
Oswaldo Müller da Silva, Secretário da Justiça
Carlos Antonio Rocca, Secretário da Fazenda
Rubens Araujo Dias, Secretário da Agricultura
José Meiches, Secretário dos Serviços e Obras Públicas
Paulo Salim Maluf, Secretário dos Transportes
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Publicada na Assessoria Técnico Legislativa, em 7 de
maio de 1973.
Nelson Peterson da Costa, Diretor Administrativo
Subst.
(D.O., de 8-5-1973).
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