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REDAÇÃO
Tudo leva a crer que não serão baldados os esforços por nós
até agora desenvolvidos DO sentido dos Poderes competentes, - tomando conhecimento da insatisfação em que vivem os servidores da
Justiça que exercem suas atividades no Interior do Estado, - acabem
atendendo, pelo menos em parte, às reivjndicações por eles apresentadas, tanto no que se refere à atualização do valor das taxas con&tantes do Regimento de Custas e Emolumentos em vigor, como no
que. diz respeito à elevação dos proventos de nossa Aposentadoria.
Com efeito, segundo chegou ao nosso conhecírnento, aqueles Poderes, - ou melhor, as ilustres personalidades que os representam terminaram, - graças ao bom Deus! por atentar na circunstância de
que contínua existindo, em pleno curso, um processo irúlacionário, em
decorrência do qual o valor de nossa moeda se está tomando cada
vez mais baixo e o custo de vida ficando cada vez mais alto, isso
motlvado por um fenômeno de ordem econômica, cujos efeitos não
podem ser detidos, reduzidos ou limitados mediante a aplicação de
simples decretos, - consoante todos nós já tivemos a oportunidade
de verificar.
E certo que nossas autoridades monetárias de há muito vêm
trabalhando, coro louvável tenacidade, para llie pôr um fim, - mas
é evidente não ser fácil a consecução de semelhante objetivo, - tendo-se em vista a multivariedade de fatores que concorrem para manter
a continuidade de sua existência - alguns dos quais até de origem
alienígena, - pelo que só através de medidas rigorosamente adequadas e gradativamente aplicadas, - poderá a joflação ir sendo
reduzida, sem os pesados ônus, ou encargos, com os quais tem gravado a economia popular.
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Assim, ante a constataçãO' insofismável de que o fenômeno em
causa conlinua existindo e a se fazer sentir, dolorosamente, na carne
de todos nós, - parece que os Poderes aludidos, compelidos por um
indeclinável dever de consciência, resolveram promover estudos tendentes não só a elevar quanto possível o valor das mencionadas taxas,
como também o correspondente aos padrões de nossa aposentadoria.
Só nos resta, esperar para ver.

0, F. T.
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CENTENARIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

o Centenário do Tribunal de Justiça de São Paulo, ocorrido a
3 de fevereiro de 1974, mereceu a sua maior atenção e cuidado para
que a efeméride fosse festejnda condignamente, à altura do renome do
Sodalício no Estado e na República.
Com bastante antece.dêncía, a Presidência do Tribunal constituiu,
no ano de 1973, Comissão de Desembargadores para programar os
festejos comemorativos com a presença de toda a família judiciária
brasileira e das altas autoridades civis, eclesiásticas e militares do Estado de São Paulo e do Governo do BrasiL Essa Comissão, que funcionou sob a direção do Desembargador Presidente, contou com a co1aboração dos Desembargadores ADRIANO MARREY, YOUNG
COSTA MANSO, FLÁV10 TORRES, DALMO DO VALLE NOGUEIRA e, posteriormente, TÁCITO MORBACH DE GOES
NOBRE, quando deixou a Presidência do Tribunal.
Aproveitando a oportunidade, a Presidência também constituiu

a Comissão Permanente de Colecionamento e Preservação do Material
Ligado à Vida Judiciária, cujos membros são os Desembargadores
MARCIO MARTINS FERREIRA, FERNANDO EULER BUENO,
MOACYR CESAR DE ALMEIDA BICUDO e MARIO HOEPPNER
DUTRA. A Comissão passou a funcionar, desde logo, sob a Presidência do Desembargador P residente, recolhendo os processos e objetos
mais antigos da Justiça paulista para figurarem em sala própria à
visitação dos interessados.
Elaborado o programa das festividades e realizados os convites,
'São Paulo passou a hospedar grande número de ilustres personalidades
a partir de 1.0 de fevereiro deste ano, que aqui acorreram, dentro de
um notável espírito de brasilidade.
Iniciaram-se os festejos comemorativos pela entrega do "Colar do
Mérito Judiciário", venera instituída pelo Tribunal através de Resolução de 31 de outubro de 1973, por iniciativa do então Presidente,
Desembargador Tácito Morbach de Góes Nobre, que a idealizou.
BOLETIM. DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUAUros
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 8AQ PAULO
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A solenidade, singela e informal, realizou-se no Plenário do
Tribunal na tarde de 1.0 de fevereiro, com a presença de quase todos
os agraciados e de suas respectivas famílias, .o que lhe conferiu um
tom festivo e sumamente agradável.
No ato usou da palavra o Presidente, Desembargador José Carlos
Ferreira de Oliveira.
À noite desse mesmo dia 1.0 de fevereiro, o Tribunal recebeu os
seus convidados no Clube Atlético Pau]i~tano com um coquetel, que
decorreu dentro de um ambiente cordialíssimo c praze,iroso.

No dia seguinte, 2 de fevereiro, os visitantes percorreram a cidade
Tcrr~lço Itália, a convite
do Ex:celentissimo Senhor Prefeito Municipal de São Paulo, Miguel
Colasuonno. Foí um lindo encontro, onde mais se identificou a comunhão espiritual do Poder Judiciário Brasileiro, com a integral solidariedade de outras altas autoridades do país"

pela manhã, participando de um !banquete no

.Às 19 h desse sábado, realizou-se Missa Solene na Catedral MetropolitaDa, oficiada pelo Bispo Dom Paulo RoUim Loureiro c com
sermão de Monsenbor Benedicto Mário Calazans, que disoorreu sobre
a divindade da função de julgar, como delegação do Senhor Deus
Todo-Poderoso. Abrilhantou a solenidade o coro do Padre Fuzaro.

Segulu-se um coquetel no Palácio dos Bandeirantes, oferecido pelo
Excelentíssimo Senhor Governador de São Paulo, Laudo Natel.
No domingo, às 10 h do dia 3 de fevereiro, realizou-se sessãO' solene no Tribunal de Justiça, ponto máximo de todas as festividades,
e por isso mesmo engalanado para receber tantas e tão insígnes personalidades, que lotavam por completo o recinto do Plenário. Entre
elas, cumpre destacar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Laudo Natel, o Ministro da Justiça, Professor Alfledo Buzaid, representando Sua Excelência o Senhor Presidente da República, General
Emílio Garrastazu Médici; o Ministro Eloy José da Rocha, Presidente
do Colendo Supremo Tribunal Federal; o Deputado José Salvador
lulianelli, Presidente da Assembléia Estadual; o Ministro Francisco
Manoel Xavier de Albuquerque, representando o Ministro Carlos
Tbompson Flores, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o General
de Exército Ednardo D'Avila MeUo, Comandante do 11 Exército; o
Ministro José Geraldo Rodrigues de Alckmin, do Supremo Tribun~l
Federal; o Professor Mário Machado de Lemos, Ministro da Saúde; o'
Professor Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, Senador da República; o Ministro Luiz Roberto de Rezende Puech, Presidente em exercicio do Tribuoal Superior do Trabalho; o Dr. Oscar Xavier de Freitas,
Procurador Geral da Justiça) no Estado; o Dr. José Carlos Moreira,
Alves, Procurador Geral da República; o General de Divisão Paulo
Carneiro Thomaz Alves, Comandante da 2. a Região Militar; o Dr.
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Alberto Brandão Muylaert, Procurador-Chefe da Procuradoria da
República, no Estado, e outras altas autoridades civis e judiciárias.
Depois do Hino NílCÍonn} cantado por todos os presentes e pelo
Coral da Faculdade de Direito de São Paulo, o Desembargador Presidente José Carlos Ferreira de Oliveira abriu a se5são com breve discurso sobre a sua dupla finalidade, destinada a perpetuar e exaltar o
Centenário da Fundação do Tribunal de Justiça e também a instalar
o Ano Judidário de 1974.
Usou da palavra, a seguir, proferindo o discurso oficial, o Desembargador Flávio 'forres, que traçou minuciosamente os fatos principais da história do Tribunal nos últimos cem anos.
Subseqüentemente, discursaram o Senhor Procurador Geral da
Justiça, Df. Oscar Xavier de Freitas, e o representante das entidades
que congregam a nobre classe dos advogados, o Dr. Sérgio Marques
da Cruz.
À noite desse domingo realizou-se o banquete de congraçamento
dos magistrados e autoridades presentes no Clube Nacional, que agradou a todos pela excelente organização e serviço apresentados. Na
ocasião usou da palavra o Presidente do Tóbunal, para saudar afetuosamente os convidados.

No dla seguinte, segunda-feira, realizou-se excursão ao Guarujá,
com almoço no Hotel CasagrandeJ onde a confraternização geral foi
um sucesso absoluto.
Por Hm, impõe-se o registro ainda das publicações que o Tribunal promoveu em favor das comemorações do Centenário, a saber:
o trabalho premiado do DL Manuel Ulbald~no de Azevedo, intitulado
"O Centeoárjo do Tribunal de Justiça de São Paulo" e a reunião dos
discursos proferidos na abertura do Ano Judiciário nos últimos treze
anos, bem como outros ainda em preparação e não divulgados, tais
como "Dez anos de Jurisprudência", organizado pelo Desembargador
Henrique Augusto Machado.
Este, o breve relato, das festividades do Centenário do Tribunal
de Justiça de São Paulo, efeméride, tão significativa para nós, os
paulistas e brasileiros de todos os quadrantes do país.

A Associaç:ão dos Serventuários de Justiça do Estado de São
Paulo, que também se associou, com elevada satisfação, às homenagens prestadas ao nosso Tribunal de Justiça pelo transcurso de
tão signlficatívo evento, - não quer prescinrur da oportunidade que
estas breves notas a respeito lhe oferecem para publicar, em ordem
aJiabctica, como fazemos abaixo, os nomes dos ilustres Magistrados
que integram, atualmente, o quadro de seus juristas, - a saber:
B OLETThI DA ASSO CTAC.\Q DOS SERVENTUÁRIOS
DE .1U v TIÇA DO ESTADO DE S10 PAULO
•
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Acácia Rebouças, Adriano Marrey, Atugasmin Médice Filho,
Bruno Afonso de André, Cantidiano Garcia de Almeida, Dalmo do
Valle Nogueira, Dimas Rodrigues de Almeida, Durval Pacheco de
Mattos, Fernando Euler Bueno, Flávio Torres, Francisco Thomaz de
Carvalho Filho, Gentil do Carmo Pinto (1.0 vice-presidente). Henrique Augusto Machado, Heráclides Batalha de Camargo, Hildebrando Dantas de Freitas, Humberto de Andrade Junqueira, Humberto losé da NO\Ja, Jonas Coelho Vilhcna, José Carlos Ferreira de
Oliveira (Presidente), José Cavalcanti Silva, José Eduardo Coelho de
Paula, José Manuel Arruda, Júlio Ign<.1cio Bonfim Pontes, Lafayette
Salles Júnior) Luiz Gonzaga de Campos Gouvea, Manoel Carlos da
Costa LeLte, Manuel Mendes de Almeida França, Márcio Martins
Ferreira (Corregedor-Geral), Mário Hocppner Dutra, Moacyr Cesar
de Almeida Bicudo, Oct,~vio Gonzaga Júnior, Otto de Souza Lima,
Pedro Barbosa Pereira, Sylvio Cardoso Rolim, Tácito Morbach de
Góes Nobre, Young da Costa Manso (2. 0 vice-presidente).

ANOS JUDICIÁRIOS DE 1961 a 1973
Contribuindo, - embora modestamente - para que as festivi.dades comemorativas do Primeiro Centenário da Instalaçüo do Egrégio
Tribuna) de Justiça do Estado alcançassem a repercussão que tão significativo acontecimento justifica, - a "Associação dos Serventuários
-de Justiça de São Paulo" julgou oportuno editar o~ discursos proferidos quando da abertura dos Anos Judkiários de 1961 a ]973, edição essa que teve a satisfação de ofertar ao ilustre Presidente de
nossa mais Alta Corte de Justiça, Desembargador JOSe CARLOS
FERREIRA DE OLIVEIRA, - do qual nossa entidade recebeu, a
propósito, o ofício cujo texto a seguir publicamos.
São Paulo, 21 de Janeiro de 1974.
Senhor Presidente.
Tenho a satisfação de acusar o recebimento da edição dos discursos pronunciados na abertura dos Anos Judiciários de 1961 a
1973, amavelmente oferecida a esta Presidência pela Associação dos
Serventuários de Justiça, como homenagem pelo transcurso do Primeiro Centenário da Instalação do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Agradecendo a atenção, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoría os protestos de estima c consideração.

(a)

José Carlos Ferreira de Oliveira
Presidente do Tribunal de Justiça.
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São Paulo, 31 de janeiro de 1974.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Senhoria que

o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO está preparando a
comemoração do seu I Centenário, a se realizar em 3 de fevereiro de.
1974, conforme programa anexo.
E, pois, o presente, para formular a Vossa Senhoria e a Sua
Excelentíssima Senhora, convite para que compareçam às Comemorações, dando, assim, com a presença, maior brilho às festividades.
Valho-me do ensejo para renovar os protestos de elevada estima
e distinta consideração.
José Carlos Ferreira de Oliveira
Presidente do Tribunal de Justiça
Ao Excelentissimo Senhor

JÚLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO
DD. Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça

CAPITAL -

SP

FESTEJOS E SOLENIDADES DE COMEMORAÇÃO DO
CENTENÁRIO DA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PROGRAMA
Fevereiro:
Dia 1.0

sexta-feira:
Chegada - instalação e almoço no Hotel Eldorado
Tarde livre
20:00 boras - coquetel no Clube Atlético Paulistano

Dia 02 -

sábado:
Manhã - visita à cidade e às principais lojas comerciais
13:00 horas - almoço no Terraço Itália, oferecido pelo
Exmo. Senhor Prefeito Municipal de São Paulo
19:00 boras - Missa na Catedral Metropolitana
20:30 horas - coquetel no Palácio dos Bandeirantes,
oferecido pelo Exmo. Senhor Governador de São Paulo

BOLETrM DA ASSOC1AÇÃO DOS SERVENTUARIOS
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D ia 03 -

Dia 04 -

Dia

05 -

domingo :
10:00 horas 13:0 0 horas 2 1:0 0 horas -

sessão solene no Tri bunal de Justiça
almoço no Jóquei Clube
banque te no Clube Nacional

segu nda-fe ira :
Manhã - viagem ao Guarujá, com almoço
Casagrande, às 13:00 horas
Ja ntar - no H otel Eldo rado

DO

Ho tel

terça-feira:
R elorno dos convidados
NOTA - Os trajes serão de passeio, excelo;
a) banquete no Nacional:
traje escuro para cavalheiros e longo p <lCO senhoras.
b) viagem e almoço no Guarujá: esporte.

133/ GP-74

São Paulo, 11 de fevereiro de 1974.
Senhor Presidente.
Em nome do T ribunal de Justiça e no meu próprio, tenho D"
prazer de apresentar a VOSS<l Senhoria, ao térm ino das solenidades
comemorativas do 1.0 Centenário desta Corte, os meus mais entusiásticos agradecimentos peJa estimada e valiosa colaboração que Vossa
Senhoria tão gentilmente tributou ao Poder Judiciário de nossa T erra ,
e que veio dar maior brilhantismo às solenidades.
Ao ensejo, renovo a Vossa Senhoria os protestos de meu elevadoapreço e d istinta consideração.

José Ca rlos Ferre ira de Oliveira
Presidente do Tribunal de Justiça
A Sua SenhoriZl , o Senhor
Df. JúLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO
DD. Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça de
São Pnulo
GP-N.O-117/ 74
São Paulo, 12 de fevereiro de 1974.
Senhor P residente.
Tenho a satisfação de: acusar o recebimento do amável ofício em.
que a Associação dos Serventuácios de Justiça do Estado de São Paulo,
12 -
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por intermédio de Vossa Senhoria, apresenta a esta Presidência e à
nobre Magistratura paulista, suas homenagens e entusiásticas felicitações, pelo transcurso do 1.0 Centenário da Instalação desta Egrégia
Corte.
Ao agradecer, sensibilizado, em meu nome pessoal e no de meus
ilustres colegas, a significativa mensagem de confiança e amizade que
nos foi endereçada pelos Serventuários de Justiça do Estado, renovo
a Vossa Senhoria, Sr. Presidente, os protestos de elevada estima e
consideração.
.
José Carlos Ferreira de Oliveira

Presidente do Tribunal de Justiça
Ilmo.o Sr.

Dr. JÚLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO
DD. Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado
de São Paulo

MAFSJ.
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NOTAS VARIAS

ELEIÇÕES NO PODER JUDICIÁRIO
Realizou-se, no mês de dezembro do ano p'róximo fíJildo, no
Palácio da Justiça, a eleição dos novos dirigentes do Poder Judiciário
do Estado para o biênio 1974/1976, tendo sido escolhidos por unarurnidade, para Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça" o Desembargador JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, para 1.0
Vice-Presidente, o Desembargador GENTIL DO CARMO PlNTO
e 2.° Vice-Presidente o Desembargador YOUNG DA COSTA
MANSO, e para Cor~egedor-Geral da Justiça, o Desembargador

MARCIO MARTINS FERREIRA.
A posse de Suas Excelências em seus respectivos cargos teve
lugar no dia 31 daquele mesm.o mês, havendo a solenidade contado
COm a presença de elevado número de Magistrados, Promotores de
Justiça) Advogados, representantes das altas autoridades federais,
estaduais e municipais, além de muitas outras pessoas gradas.
Representando nossa classe, esteve também presente à solenidade o Presidente da Associação, acompanhado de grande número
de serventuários, que foram levar seus cymprimentos aos novos dirigentes do nos!\o Poder Judiciário e formular os melliores votos pelo
êxito pleno da missão que lhes foi confiada por seus eminentes
pares.
Agradecendo a manifestação de solidariedade que lhe tributamos, em tal oportunidade, S. Exa. o Desembargador MARCIO
MARTINS FERREIRA endereçou ao nosso Presidente, sr. JÚLIO
DE OLIVillRA CHAGAS NETO, uma expressiva Mensagem, cujos
termos revelam, mais uma vez, a nobreza de caráter que marca a
personalidade invulgar do novo Corregedor-Geral da Justiça do
Estado, - e a qual temos a honra de publicar em seguida:
"Ao grande Presidente da Associação dos Servent.uários de
Justiça do Estado, Df. Júlio de Oliveira Chagas Neto, tenho a honra
de agradecer a solidariedade a mim emprestada, em nome da nobre
Associação que Preside, por motivo de minha posse no cargo de
Corregedor-Geral da Justiça. Gestos de tanta significação como ()
seu, revelam um poder de afirmação que resplende em toda a classe.
14 -
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Espero manter os laços da maior cordialidade com o eminenteamigo e os ilustres Serventuários da Justiça do Estado, que representam na imagem do Poder Judiciário um facho de luz a clarear osseguros caminhos que juntos percorremos.
Com estes sentimentos de apreço e admiração, aceite a homenagem de minha alta estima."
a)

MARCIO MARTINS FERREIRA.

Em resposta, nosso Presidente enviou ao eminente Magistrado
ofício redigido nos seguintes termos.
São Paulo, 30 de janeiro de 1974.
Exmo. Sr.

DESEMBARGADOR MARCIO MARTINS FERREIRA
DD. Corregedor-Geral da Justiça.
Palácio da Justiça.
NestaTemos a honra de acusar o recebimento da Mensagem com a
qual V. Exa. se dignou DOS transmitir seus agradecimentos pela.
solidariedade que, - não s6 em nosso nome pessoal, como também
no da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo ,
cuja Diretoria presidimos , - tivemos a satisfação de prestar a V.
Exa. por motivo de sua eleição para o elevado cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Estado.
Na oportunidade, cumpre-nos salientar que muito nos desvanecefam os termos da Mensagem aludida. - pois emprestando a V . Exa.
a solidariedade a que nela se refere, fizemo-lo movidos não apenas.
pelo dever de praticar um ato de Justiça, mas também para expressar-lhe os sentimentos de nossa mais pura gratidão.
De Justiça) por termos a certeza de que ninguém poderia exercer
com maior serenidade, competência e brilho do que V. Exa. as.
elevadas funções daquele cargo, - graças aos dotes de inteligência
e de cultura que caracterizam a sua personalidade; e de gratidão,
pelas atenções inúmeras com as quais tem distinguido sempre a nossa
classe e a entidade associativa que a representa, - revelando, por
essa forma, tanto a educação finíssjma de que é possuidor, como a
compreensão que tem do superior critério que deve presidir ao relaDOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•
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cionamento das seres humanos entre si, seja qual for a altitude da
posição social que cada um ocupe, nem levar ero conta a modéstia de
suas origens.
Renovando-lhe, pois, a nossa irrestrita solidariedade e continuando, como sempre estivemos, à disposição do eminente amigo
para servi-lo em tudo quanto estiver ao nosso alcance, aproveitamo-nos do ensejo para reiterar-lhe as exp[cs~ões de nossa elevada consideração e SUbLdo apreço.
a)

JúLIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO

Presidente
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GARANTIA

FIDUCIÁRIA

E

EVICCÃO
,J

(à luz do novo Código de Processo CivU)

J ua Paulo Restille Neto
A vigência do novo Código de Processo Civil a partir de 1.0 de
janeiro de 1974 gera um cortejo de problemas, também novos, que
interferem em vários campos do Direito.
Registramos, a seguir, algumas breves reflexões sobre tema tormentoso, mas de interesse para o estudo da alienação fiduciária face
à nova sistemática processual quanto à incidência de regras sobre
litisconsórcio necessário e denunciação obrigatória da lide, nas ações
e embargos de terceiros eontra
fidllciante ou o fiduciário, em função da evicção e do exercido do direito que desta resulta:

°

1 - Em ações de terceiros contra o fiducjante (possuidor e
depositário) que impliquem perda da coisa, o proprietário fiduciário
deverá ser chamado a integrar a lide em litisconsórcio passivo necessário e unitário, por comunhão de interesses, força do disposto na
1. a parte do a[t. 47 do novo diploma adjetivo vigorante, já que terá
O juiz de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.
Conseqüência da inobservância será a ineficácia da sentença (2.&
parte do art. 47 citado), porque não poderá o fiduciário ter, pela
coisa julgada, desfalcada a garantia de propriedade fiduciária constituída em seu nome, sem que tenha sido citado para a ação.
2 - Em embargos de terceiro, visando à liberação do objeto
da constrição judicial) que impJjquem reconhecimento de direitos de
senhor ou possuidor ao embargante, quando embargado for o proprietário fiduciário, o fiducíante-depositário deverá ser chamado a
integrar a lide de embargos em litisconsórcio passivo necessário e
unitário, por comunhão de interesses, força do disposto na l.a parte
do art. 47 do novo diploma adjetivo vigorante, já que terá o juiz
de decidir a Jjde de modo uniforme para todas as partes.
Conseqüência da inobservância será a ineficácia da sentença (2. a
parte do art. 47 citado), porque não poderá ver-se, o fiduciante-depoBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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sitário, privado, peja coisa juJgada, da posse titulada, sem que tenba
sido citado para n ação de embargos e poder) por sua vez, fazer intimar
do litígio, se for o caso, o seu alienante (art. 73).
A Dova sistemática processual dá tratamento diferente às ações
de garantia, ensejando aplicação de regras sobre litisconsórcio e denunciação da lide.
O fiduciante deverá, sendo o caso, denunciar a lide ao seu
alienante, ou seja, a quem Lhe vendeu a coisa, para se cobrir dos riscos
da evicção (art. 70, I), devendo pedir, outrossim, que a sentença, que
eventualme.nte julgar procedente contra. si a ação, declare O seu cfueito
de evicto, ou a responsabilidade por perdas e danos (8ft. 76).
Acres.cente-se que, pelo que se depreende do caráter obrigatório
da denunciação da lide, não basta, para que se acoberfie o evicto dos
riscos da evicção, meramente pedir a citação do garante; é nece·s sário
que promova a citação e que esta efetivamente se opere.
Se o fiduciante não denunciar a lide ao seu alienante, pode.rá o
proprietário fiduciário fazê-lo para forrar-se dos riscos da evicção,
em caso de inidoneidade econômica do fiduciante omisso, tornando o
ll!lgar deste junto àquele.
Observe-se, importantemente, de acordo com a nova sistemáLica,
em que a denunciação da lide é obrigatória (art. 70), que existe conexãO' necessária por acessoriedacl'e de resultado entre a. ação principal
e a garantia, devendo esta última ser objeto de dedsão em simultâneos processos, caso a ação pri.ncipal seja julgada procedente contra
oovicto (art. 76). Por outras palavras, o direito de evicção não
poderá mais ser pedido alrClvés de ação própria ou direta contemplada no art. 101 do anterior Código de Processo Civil, sem similar
no atual, nos casos de denunciação obrigatória da lide.
De fato, o art. 1.116 do Código Civil deixa a cargo da lei processual dispor "quando e como" poderá o garantido exercitar o direito
que da evicção Lhe resulta.
Ora, na sistemática processual anterior, o exercício da ação de
garantia fazía-se por ação direta (art. 101 do Código de Processo
~evogado), bastando a notificação do litígio ao alrienante (art. ... 116
do Código Civil).
Atualmente, conforme se depreefilde do aludido art. 76. combinado com a cabeça do art. 70, ambos do novo diploma adjetivo, a
ação de garantia deverá ser exercida ("quando") no mesmo processo,
por força de conexão necessária, "ex-vi lcgis", aliás, consoante a doutrina italian~ que através de Calamandrei ("La Chiamata in Garanzia",
pág. ] 70), completa a noção de garantia com a idéia de conex.ão,
conforme aCtntua Antônio Carlos de Araújo Cintra ("Do Chamamento à Autoria", ed. RT 1973, pág. 76).
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Jú não basta a notícia da existência do litígio ao garante. A este
há de ser feita a denunciação da lide, figura processual nova, para
que a integre (arts. 71 e seguintes), porque, suprimjda a ação direta,
o acertamento se fará nos autos em que ocorra a denunciação; e a
sentença, que julgar procedente a ação, declarará, conforme o caso, o
direito do evicto, ou a responsabilidade por perdas e danos, valendo
como título executivo (art. 76). Se não denunciar a lide ao garantf
o evicto perde, por predusão, a garantia decorrente da evicção, pOIs
já não disporá de ação para exercitar o seu direito. É a sanção decorrente do descumprimento do preceito, parece-nos, que confere
eficácia à obrigatoriedade de denunciação da lide nas hipóteses enumeradas no art. 70 do novo Código de Processo Civil.
(Extraído do n.o 101 do livro "Garantia Fiduciária Direito e Ações", de Paulo Restilie Neto, no prelo da
Editora Revista dos Tríbunais).
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SOCIAIS

INTUICIONISMO
Talvez tudo, entretanto,

na selva densa da Teleologia

se apresente claro e simples ...

E a nossa incompreensão
resulte, unicamente,
do intelectualismo
com que buscamos apreender,

pelos caminhos do Racionalismo,
-

a imutável essência do Ser.

Efetivamente,
se a Razão é falível,
e Inteligência é limitada
e a Lógica não passa
de engenhoso artificialismo,
-

como se pretender,

em verdade,
com tão precários instrumentos,
atlngir os secretos fundamentos

da Realidade?
Assim, - quem sabe?!
talvez seja possível

~

que, aqu ilo que se mostra
inatingível

pelos processos da Razão,
20 -
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se torne fácil alcançar
,a través da Intuição!
Pois, se a Consciência
nos faz ver, por um lado,
da humana sabedoria

a profuoda indigência,
-

por outro,

de um Ser Supremo,
inominado,
nos afirma a eterna permanêncial

E o Universo seria,
então, mera e"pressão formal,
sensível e inviolável aparência,
por detrás da qual,
enfim, se situaria
-

o Absoluto, o Imanente, o Real!

São Paulo, 1946
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CRONICA

A MARGEM DOS LIVROS
"OS GRINGOS"
(De Malra Carbonieci)
Editado pelo Conselho Estadual de Cultura, da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, vem de ser publicado o livro de contos int itulado "OS GRINGOS", de au toria do Sr. Mafra Carbonicri, - obra
cujo valor se toma desnecessário enaltecer, - bastando adian ta r,
para confirmação de tal assertiva, - o fa to de ter ele sido laureado
com o "PMM IO GOVERNADOR DO ESTADO", correspondente
ao ano de 1967.
MAFRA CARBONIERI, - de quem já tivemos, aliás, a oport unidade de falar neste "Doletim" quando noticiamos o aparec imento
de seu livro de poemas "O CAl~TO FURTIVO", igualmente contemplado coro o mesmo Prêndo e editado por aquele Conselho, - acaba
de firmar em def initivo, com este DOVO trabalho em prosa, a sua co ndição de escritor talentoso e versátil, que realmente é, - como
também de conqu ista r o di.reito, a que inegavelmente faz jus, de
figurar entre os mais expressivos rep resentantes da mod erna literatura
hrasilelra,
Dono de um estilo inconfundível, - de..<;.ataviado, objetivo, rea~
lista e atê " não poucas vezes trabalbado por ootável imagística de
natureza poética'\ - segundo depõe o sr. OSl\.1AR PIM.ENTEL na
apresentação que nos faz de "Os GRfNGOS", - a coletânea de
contos ora eofeixados neste volume está fadada a alcançar a mais
ampla repercussão em nossos meios literários .
Escritor ainda moço, muito se pode esperar, segurame nte, da
inspiração privi legiada que j á nos mostrou possui r em "O CANTO
FURTIVO" , assim como da pujança de seu espirito criador rnan i·
festamente presente nesta seleção de contos com a qual acaba de
brindar nosso público. Daí cntedermos que a crítica especiatil:ada
n ão poder:1 deixar de ocupar-se e preocupar-se, seri omente, com a
aoãlise deste novo livro do Sr. Mafra Cnrbonieri, sob pena de incidir
22 -
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em deslavada inj,ustiça. E para que os nossos leitores verifiquem,
Dor si próprios, a procedência das razões que embasam quanto acima
dissemos sobre 'IOS GRINGOS» e. seu autor, - não resistimos à tentação de transcrever em seguida, para seu conhecimento, o segundo
dos Dois Tempos em que se divide o Capítulo 1.0 do livro em causa,
e no qual nos é narrada a estória que tem por título:
"O PECADO AMARRADO AO POSTE"

"O marido disse, num desabafo:
-

É hoje.

O irmão do marido entendeu que era hoje> porém como fosse
mais atilado, admitiu secretamente que era hoje à noite. Aliás escorria
no rosto largo do marido qualquer coisa de viscoso e obstinado, um
sofrimento dormido, noturno.

O marido e o irmão do marido cruzaram o olhar de tijolo e
selaram o trato.
-

É hoje.

A mulher do marido veio, jeitosa, deixando em cima da mesa o
prato com salame do ruo Grande, cortado em fatias. O marido baixou
os aUlas. O irmão do marido, mais atilado, empurrou a gengiva e
dois dentes num sorriso de água mineral.
Quando a mulher do marido se afastou, o irmão garantiu que o
cunhado também viria. Decidido isso, comeram o salame e enfrenta:ram o resto da tarde com um palito na boca torcida) mastigando
a conspiração.
A noite caiu) resignada na ansiedade do marido, na calma do
irmão do marido) no medo do cunbado do irmão do marido. Nem a
rede de estrelas, esticada sobre as casas e os postes da rua torta,
comovia-os, embora fizesse crescer por todos os lados em surdina, a
voz duma sanfona tranqüila e familiar.
Ao longo, o assobio do vigilante.
Estavam atrás do tapume duma construção. Menos o cunhado
do irmão do marido, que preferira estar à frente dum sólido porrete.
O marido espiava a rua por uma frincha.

-

B agora.
- Espere. . . - alertou o irmão do marido.
Agora todos olhavam a rua.

O vizinho do marido saiu de casa como quem não quer nada,
mão no bolso, jaquetão curto e chapéu Nat King Cole. Afastou-se
até a esquina, voltou devagar, acendeu o cigarro sob a luz do poste.
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERV ENTUÁRIOS
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o marido fremia de esperança e impaciência. seJa ... "

"Talvez não

- Espere. .. repetiu o atilado, com a dureza e a precisão
dum velho açougueiro na cirurgia do mignon.
A mulher do marido, jeitosa, apareceu no portão. O vizinho do
marido apertou o cigarro nos dentes e atravessou a rua, correndo. A
mulher seguiu-o seu pressa, sublime de tanta pureza, até achou um
fiapo de linha branca na saia. Ambos desãpareceram no terreno baldio.
- Cães! - rugiu o marido.
- Vamos ... as mangas.

sentenciou o irmão do marido, arregaçando

O cuohado do irmão do marido, sério, afagou o porrete com as
duas mãos.
Deram a volta e embrenharam-se numa rcboleira de mamona.
Meu Deus. Num mato ralo, entre o murO e um pé de limão-rosa,
o pecado viceja coro inóbil e indecente nitidez.
- Cães!
Feroz como um cruzado diante dos mouros, o marido pulou no
sepulcro de sua honra para libertá-la a dentadas, socos, pontapés, palavrões. No momento que lhe pareceu mais propício, o irmão do
marido pôs-se a distribuir murros com empenho e método, enquanto
o cunhado do Ílrmão do marido ia distraindo o seu medo a pauladas.
O vizinho do marido gritava que estava morto. Já a mulher
do marido discreta, comprimia os soluços na gola da blusa. Viram-se
arrastados para o meio da rua) num clamor de alartamente tragédia.
O marido levou o portão no peito e entrou em sua casa, logo saindO'
com um pedaço de corda.
- Cães!
O vigilante desce apressadamente a ladeira, luzes se acenderam,
curiosos abdam as janelas, vozes se juntavam ao alarido, [passos em
desordem saltavam ao redor da noite.
- Que foi? Que diabo foi isso?
Os pecadores foram amarrados um contra o outro, ao poste.
Vinha gente de todos os lados.

O marido agitava os braços e berrava numa grave e martirizada voz de guampa:

-

Venham ver!

Venham ver!

Qual um caçador que se orgulha do tamanho do elefante e o
exibe, o marido apontava o pecado na luz do poste, batia no peito
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peludo, dançava no meio-fio no passeio, caia, rolava no gramado,
gritava que era o marido da mulher e ria na cara dos que se aglomeravam em torno dele e do poste.
-

Venham ver .. .

Ia crescendo, explodia como canhão, ia fuzilando a mulher e o
vizinho num ódio desordenado. Amedrontava. Pulando num pé
só, mostrava quando valia. Os adúlteros tinham a vergonha no rosto,
porém oculta em sangue.
-

Cães ...

O alvoroço fervia na rua, ainda em suspenso, não sabendo os
curiosos se a sua surpresa se desencadearia em sofrimento ou logo
resvalaria num gozo de anedota.
Foi quando a polícia chegou.
Um velho celibatário, mordaz, ao compreender o que se passava~
foi buscar um foguete e queimou-o, torcendo-se de tanto rir. O vigiru ante arrolou-o como testemunha.
Agora o marido arquejava, andando aos tropeços em volta do
poste, exausto, talvez sem entender que se consumira como murução
da própria vingança.
-

Venham ver ...

O irmão do marido explicava-se perante a auturidade, um sujeito
b aixo e afável, ventre de barril. O cunhado do irmão do marido
há muito largara o porrete na sarjeta e sumira. A polícia desamarrou o pecado, removeu-o do poste à delegacia no longo trajeto da
piada, e dispersou o povo.

Depois, antiga e sem mistério, só a noite persistia no bairro,
[)jnguém mais, só a noite descendo crua e límpida pelas janelas
fechadas".

-

Não corresponde efetivamente, à realidade o que dissemos?
O. F. T.
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ASSUNTOS DIVERSOS

EST ADO-MUL TINACIONAL
Luiz Ferreira Lima
Se.gunlo Oliveira Vianna, o Estado, no seu longo processo
evolutivo, passou por quatro estágios diversos:
2 3 -

1 -

Estado-Aldeia
Estado-Cidade
Estado-Império

4 -

Estado-Nação

O Estado~Aldeia é o modelo m ais primitjvo de Estado, correspondendo às "comun~dades de aldeias" e suas origtms se perdem

na Pré-História.
O Estado-Cidade surgiu da fusão de aldeias primitivas} com
organização muito mais comp'l exas. É a polis grega, a civitas romana,
são as cidades italianas da Idade Média e da R enascença, cada
urna com sua organização, mas jurisdkionalmente limitadas às
comunidades urbanas.

O Estado~Império apareceu como processo evolutivo na história
dos povos. Surgiu pela dominação das pequenas cidades por conquistadores} geralmente estrangeíros, que as fundiram num só povo
e sob um só governo. Adquiriu o Estado-Império, em geral, uma
estrutura dinástica e aristocrática, tornando-se grandes organizações
políticas e administrativas, como decorrência de manter, sob seu
domínio, uma grande variedade de nações, espalhadas por territór.ros
diversos.
O

Estado ..Nação, forma

que predomina

no

mundo atual,

nasceu da doutrina poHtíca que encontrou no Princípio das Nacionalidades sua manifestação mais expressiva De origem italiana, o
Princípio das Nacionalidades sustentava que populações ligadas pela
comunidade étD.Íca e lingüística e pela idenüdade de território,
formam uma Nação e por isso têm o direito de constituirem-se em
Estado.
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Uma nova forma de Estado, que talvez - se um Código de
Etica não for desde já estudado e fixado - possa fazer a Humanidade retroagir na sua evolução politica, está surgindo: o Estado ..

Multinacional.
O general Ernesto Geisel, em seu discurso na Convenção
Nacional da ARENA, identificou-o ao afirmar que estamos vivendo
em um "inundo em reartículação critica para novo sistema multipolar de equilíbrio de forças, sob a ameaça do terror nuclear ainda
hipolarizado, em face do surgimento do cenário, dantes restrito aos
Estados ..Nações, de novos protagonistas singulares, as grandes em ..
presas multinacionais - cujo potencial para o bem, ou talvez para
o mal, ainda não nos é dado avaliar". (O grifo é nosso),
A atuação das empresas multinacionais no mundo começa a
causar apreensões. Agora mesmo em São Francisco da Califórnia,
nos Estados Unidos, 700 destacados homens de empresa de vários
países reclamam um Código Internacional de Coduta (o Código
de Etíca, de que falamos acima) para as grandes corporações, e um
dos oradores dessa Conferência Industrial, o SI. Helmut Schrnidt,
pediu às empresas que não se esquivem de cumprir obrigações nos
países onde têm as suas fábricas: "Eu apelo para essas organizações
- disse ele - no sentido de que prestem mais atenção aos interesses
nacionais onde quer que se encontrem e se abstenham de interferir
em problemas intemos".
Tal apelo, no momento, quando as multinacionais ainda não
completaram o seu ciclo de plena organização, talvez possa ser
atendido. Mas, até quando as multinacionais se manterão afastadas
dos problemas internos das nações em que atuam!
Sabe-se que, no momento, as empresas multinacionais faturam

12% do Produto Interno Bruto do mundo; são atualmente responsáveis por 30% do valor do comércio mundial; pretendem assumir
já em 1980, 50% do valor do comércio mundial; estimam chegar
ao ano 2000 dominando 70 % do valor do comércio mundial.
Constituem, portanto, um perigo não mais remoto para os
países subdesenvolvidos e para aqueles que estão em processo acelerado de desenvolvimento, pois que certamente, influindo na conomia
desses países, não observarão o apelo de se manterem afastadas dos
seus problemas internos, os quais procurarão encaminhar de acordo
com os seus interesses que, então, serão tidos como mais importantes
do que os interesses nacionais. (Diário de São Paulo).
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A "DÚVIDA" NO REGISTRO DE

I~rOVEIS

Sylvio Pereira

o art. 215, do Dec. n.o 4.857, de '9 de novembro de 1939,
estabelece que o' oHeial do Registro de Imóveis, em face do título
registrando, "verificará a legalidade e a validade do título, procedendo
ao seu registro, se o mesmo estiver em conformidade com alei".
A FUNÇÃO DO SERVENTUARIO
Se o documento é legal e válido c está conforme a Jei, o serventuário não poderá recusar-se a cumprir a sua função primordial
que é registrar. Assim, a faculdade de "levantar dúvidas" terá compreensão estrita; constitui exceção. Não admite interpretação extensiva ou ana16gica.
Aliás, a própria natureza do dispositivo reclama interpretação
estrita, conforme a recomendação de Cados Maximiliano ("Hermenêutica e Aplicação do Direito", 2. a ed., pág. 223): "Intrepretam-se
estritamente as frases que estabelecem formalidades em geral, bem
como as fixadoras de condições para um ato jurídico ou recurso
judiciário.
É, evidentemente, o caso do art. 215, que estabelece uma formalidade para o registro, fixando condição para a realização deste
ato jurídico.
Serpa Lopes) <:lutoridade reconhecida em matéria de registro
imobiliário, confirma (cit., pág. 161):
"é óbvio que o Reg. de Im6veis, como va10r constitutivo, ou
mesmo como valor obrigatório de publicidade, somente abrange os
casos em lei especificados".
"A razão disso é não só porque as categorias de atos enunciados são restritas e bem determinadas, sem aspectos genéricos QM
de força compreensiva, como ainda pela índole excepcional dessas
mesmas disposições.
Depois, corno argumenta Laurent, o legislador, ao dotar o registro de caráter obriga[ório, teve em mira o interesse público e
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unicamente a lei é guardiã do interesse social, e na verdade o intérprete deve, nesta matéria, ater-se estritamente à disposição legislativa".

Como conseqüência inevitável, a faculdade de "levantar dúvida"
deve ter compreensão restrita. O oficial somente dela se utilizará, se
puder indicar qual preterição de formalidade tornou o título inválido
ou ilegal.
Estabelecido este pressuposto, vejamos o que se compreende por
""validade" e "legalidade" do título.

VALIDADE E LEGALIDADE
J. de Oliveira Filho da s.a Cam. Civ. do TJSP, esclarece (RT,
104/464):
. .. "em nosso Cód. Civ. podemos procurar os conceitos de
Hvalidade" e Hlegalidade". A validade do título, por certo, importa
em sua legalidade. O art. 82 do Cód. Civ. Bras. precreve que a
c'validade do ato .jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma
prescrita ou não defesa em lei". Se a forma é, como diz Clóvis, cóa'.
Vic., art. 129, obs. 1, "o conjunto das solenidades! que se deve
observar, para que a declaração da vontade tenha eficácia jurídica,
o revestimento jur1dico, a exteriorizar a declaração de vontade", combinando o art. 82, do Cód. Civil, com o art. 207 do Reg. dos Reg.
Públicos, temos que, por "validade", do art. 207, do Reg. dos
Reg, Públicos, se entende a «capacidade dos agentes e o objeto lícito"
e, por "legalidade", o respeito à "forma".
Assim, na opinjão do llustre jurista, as arguições do oficial do
Registro terão de estribar-se tão somente em
a) incapacidade dos agentes;
b) ilicitude do objeto e
c) forma contrária às exigências legais.
Estas observações foram desencadeadas em face de acórdão da
s.a Caro. Civil do TJ-5P, que entendera ser mais restrito o âmbito
da "dúvida" do oficial, compreensão esta de que não partilhava J. de
Oliveira Filho.
A Corte paulista decidira com autoridade (RT, 104/462): "O
3rt. 207, do Decreto 18.542, dispõe que o oficial duvidando da legalidade do título, ou de sua validade, poderá recusar-lhe registro,
suscitando a dúvida, na forma aí prescrita. Deve porém aquela resultar da validade ou legalidade do título e não das condições internas
,do negócio que ele concretiza. É mister que o título seja manifestamente nulo ou ilegal, corno se exprime o art. 981 do Cód . Civil
Português, ou que falte algum requisito essencial ao registro, para
.que possa o oficial negar-se à prática do ato solicitado".
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Tito Fulgencio, citado por J. de Oliveira Filho, admitiria que
o serventuário possa levantar dúvida, se o título for nulo, conforme
disposto no art. 145, do Cód. Civil.
Verifica-se) portanto, que os interesses mais liberais, ao considerar a capacidade de argüição de dúvida, recusam-se a permitir que
ela verse assuntos não inlegrantes no próprio título. A falha terá de
manifestar-se no papel registrando, quer ela se refira à capacidade
das partes, à licitude objeto ou .à forma de que este se revista.

A DOUTRINA E A JURISPRUDENCIA
Serpa Lopes (Trat. dos Registros Públicos, 1955, lI, pág. 161),
que, ao saber jurídico, alia a expcriêniCÊa em assuntos específicos de
registro públlco (foi titular da Vara pertinente do antigo Distrito
Federal) alista-se entre os que admitem maior elasticidade de ação
fiscalizadora do oficial de Registro. Não se esquece, entretanto, de
advertir contra excessos que transbordem os limites do processo
administrativo da "dúvida", Vejamos:
" ... destacamos a questão relativa à anulabilidade da escritura
apresentada. Se a anulabilidade decorrer de vício subjet~vo, como
seja erro, dolo, simul.açã.o ou fraude, está claro que nenhuma dúvida
pode suscitar o oficial. A inscrição tem que ser levada a efeito, até
que por decisão judicial o ato seja anulado" (pág. 349).
Mais adiante:

"Para verificação da validade da escritura, o oficial deve cingir-se aos vícios intrínsecos e extrínsecos inerentes à mesma".
E, em seguida:
" . . . o oficial não pode estender-se aos vícios subjetivos da convenção. E-lhe vedado penetrar até o fundo dos contratos e investigar
circunstâncias exteriores de sua validade e eficácia".
Volta a insistir:
"Não comporta um processo de dúvida, de caráter meramente
administrativo, a apreciação de causas de nulidade ligadas à própria
convenção e às suas partes contratantes, como sejam as nulidades
decorrentes de erro, dolo, simulação e fraude, as quais, de modonenhum poderão justificar a recusa de inscrição, quer seja alegada
por terceiro, quer mesmo pela própria parte contratante, pois de
sentença proferida em processo contencioso depende o reconhecimento dessas espécies de nulidade' página 350).
A boa tese de Serpa Lopes é reencontrada em práticos e na
jurisprudência. Vejamos:
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a) No volume de outubro de 1963, da Rev. dos Tribunais encontra-se excelente artigo da lavra de João Rabello de Aguiar Vallim~
que afinna (pág. 508):
IC se, ao reverso, o título contiver todos os elementos extrínsecos
essenciais ao registro, não deve este ser denegado".

E adverte que
"sem relevantes razões, a dúvida não deve ser julgada procedente".
b) Aos 29 de março de 1962, o Conselho Superior da Magistratura, em acórdão unânime, subscrito pelos eminentes desembargadores Octávio Guilherme Lacorte) Raphael de Barros Monteiro e
Euclides Custódio da Silveira, firmava a boa tese:
"O eminente Serpa Lopes, no seu sempre citado "Trat. Reg.
Publ." (ed. 1960, lI, pág. 362), proclama que, "para verificação
da validade da escritura, o oficial deve cingir-se aos vícios intrínsecos
E extrínsecos inerentes à mesma". Tanto uns como outros requisitos
são examinados, para que o serventuário não se omita na verificação
imposta pela lei. O que não se permita, isto sim, é que esse exame
se estenda além dos elementos inerentes ao próprio título, perquirindo-se de condições alheias ao documento".
c) Aos 20 de outubro de 1955 (RT, 243/236), a 4. a Carn.
Civ. do TJSP, em acórdão sem divergência, subscrito petos Uustres
Theodomiro Dias, Pinto do Amaral e Lafayette Salles Júnior, confirmava sentença do Dr. Antonio Macedo Campos que proclamava:
4'não pode ser impedido o registro, se cumpridas as formalidades
legais".
d) Aos 9 de agosto de 1955, os abalizados Gomes de Oliveira,
Paulo Colombo e Pedro Chaves, constituindo o Conselho Superior
da Magistratura, decidiam (RT, 242/344); "revestido o documento
levado a registro de toda~ as formalidades legais, verificada a transcrição em nome do alienante, a disponibilidade do imóvel e ausência
de qualquer outro registro anterior, nada impedia se fizesse a inscrição
ora ordenada.
e) Aos 15 de julho de 1954, o Conselho Superior da Magi!;tratura (RT) 232/293) estabelecia com maior clareza a diretriz exata,
pelo voto dos preclaros Gomes de Oliveira, J. M. Gonçalves e Márcio
Munhoz:
"A função do escrivão consiste em verificar a «legalidade e a
"validade" do título, como está expresso no art. 215, do Dec. 0. 0
4.857, de 9 de novembro de 1939. Mesmo assim> o E. Tribunal já
interpretou que a competência para aquelas finalidades limíta-se às
circunstâncias que o tornem rnaoiiestamente nulo ou à ausência de
requisito essencial ao registro (RT, 139/563)".
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f) aos 6 de abril de 1941, a 1. a Cam, Cív. do TJSP, pelo voto
unâaime dos notáveis Gomes de Oliveira,· V. Penteado e Paulo
Colombo) firma (RT> 139/563):
"Nos termos do art. 215 do Dec. fedo 0.° 4.857, de 1939, tem
o oficial competência para verificar a vaJidade e a legalidade do
título, mas esse exame deve cingir-se a circunstâncias que tornem o
mesmo t[tulo manifestamente nulo ou ausência de requisito essencial

ao registro.
A falta de poderes decorrentes da cessação do mandato, pela
morte dos mandantes, constitui formalidade interna do neg6cio, não
podendo ser apreciada e decidida no sumaríssimo processo de dúvida,
em que nem sequer intervém mna das partes contratantes (Revista
dos Tribunaís, 104/462)".
g) A Justiça gaúcha (acórdão unânime da 3. a Cam. Civ. do
TJ), aos 23 de novembro de 1944, confirmava (in Rev. Forense,

103/307):
"No conceito de validade ou legalidade do título a transcrever

s6 se compreendem os defeitos de formalidades externas e não os
de formalidades internas do negócio, salvo se este for nulo de pleno
direito e a nulidade visível do próprio instrumento"'.

Para encerrar a palavra do Supremo Tribunal Federal, no
29.802, aos 26 de janeiro de 1956. No seu voto vencedor, o ministro Nelson Hungria advertia que a "indagação (do
oficial, para articulação da dúvida) não pode ir além da legalidade
e validade do título apresentado" (Arq. Judiciário, 119/110).
A tese é pacífica. Não encontramos opinião divergente, exceto
no caso concreto que determinou estes comentários.
h)

rec. ext.

D.o

UMA "DÚVIDA" ILEGAL
As mesmas partes que celebraram contrato de compra e venda
de um apartamento e um "box\' de garagem, resolveram retificar o
~juste, apenas quanto à descrição desta dependência.
O oficial do Registro recusou-se a averbar a retificação. Apesar
de o contrato preencher todos os requisitos legais, o serventuário não
~e convenceu. Resolveu atribuir ao novo ajuste o caráter de permuta.
Esta atitude equivaleu a uma acusação: as partes teriam falseado a natureza do ajuste. Compradores e vendedores (são vários)
subscrevem documento em que declaram solenemente que houve
equívoco DO contrato anterior e desejam corrigir. O oficial do Registro, sem qualquer elemento de prova. prova, proclama:. os contratantes traem a realidade; eles querem permutar e nãO' retificar!
O contra-senso de tal atitude é flagrante. Como pode o servidor
duvidar da intenção das partes, ao ponto de negar autenticídade à
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sua exteriorização, clara e indiscutivelmente firmada no ajuste retificador?
Que elementos de prova poderia aduzir, para acusar: os contratantes mentem; não objetivam retificar, mas permutar, Nenhum.
Nada foi sugerido. A alegação pairou como simples palpite. Houve,
entretanto, quem apostasse nele.

A PALAVRA DA JUSTIÇA
A dúvida prosperou na esfera judicial, onde foi acolhida com
estes argumentos:
1 . Aos oficiais do Registro de Imóveis não cabe apenas examinar a legalidade e a validade do título.
2. As partes querem substituir o imóvel transacionado.
A decisão, de inicio, adota posição "contra legem". Se a lei diz
que o exame permitido ao oficial não irá além da validade e legalidade do título, a ampliação da incumbência resulta em infração ao
dispositivo.
Convém lembrar que o império da lei é garantida do direito
dos cidadãos. Se o julgador desprezá-la, adotando soluções ao seu
arrepio ou à sua revelia, mergulharemos na escuridão anárquica do
discricionarismo judiciário (nefasto como qualquer espécie de discricionarismo). As partes não teriam qualquer segurança na defesa de
'Seu direito.
Nã.o seria demais lembrar a lição de Carlos Maximiliano ("Hermenêutica e Aplicação do Direito", 2. a ed., pág. 89 e seg.) que, apreciando, em hermenêutica, a escola da livre indagação lançada por
Geny e Ehrlich e levada às últimas conseqüências por Kantorowicz,
adverte:
"Substituir a lei (vontade geral) pelo juiz (cri térlo individual),
conforme pretende a corte chefiada pelo professor Kantorowicz, seria
retrogradar; a evolução realizou-se no sentido inverso, DO de sobrepor
a vontade coletiva à de um só. Ora, a da maioria acha-se resumida
DO texto; a de um só homem estaria expressa na sentença proferida
segundo os ditames da escola extremada" (pág. 95).
E mais adiante:
"O texto oferece dupla vantagem: é útil para o povo e protege
() juiz. Constitui, para este, um vínculo grilhão, limite ao seu império;
-outrora o julgador deliberava de acordo com sua consciência; a des-confiança popular cobríu-o com a lei; serve esta de couraça, para
ele, contra a maledicência, mas também o amarra e imobiliza de
modo que lhe não permite o anseio de onipotência (MendelssohnBartholdy, «das "Imperium des Richters", 1908, pág. 158);
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Ao fazer estas citações, não queremos ver o JUiZ como o "ente
inanimado", de que fala Montesquieu (ciL por C. Maximiliano, pág.
61). Sempre o imaginamos vibrante, atual, capaz de avaliar com
inteligência o texto Jegal. Mas as melhores qualidades do julgador
(cultura, capacidade jurídica, senso de justiça 00 exame cuidadoso
de prova J honradez, equLllbrio, clareza na exposição) não lhe permitem afastar-se da nobre função de interpretar a lei e manifestar
desapreço pelos seus termos, O juiz, como qualquer cidadão, terá de
submeter-se à mesma.
Os argumentos da decisão surgem irremediavelmente combalidos.
Um deles é o de haver decidido anteriormente oa mesma linha, isto
é, desprezando os termos do art. 215, do Reg. Diz:
1.0 - "o oficiaJ, ao recusar transcrição a título que representa
alienação de parte certa e determinada de um imóvel por quem era
titular de parte ideal, nã.o está apenas examinando a validade do
titulo"; 2.° - "quando nega registro de um formal de partilha em
que não há coincidência entre a descrição do imóvel e o que conste
do registro, não está ponto em risco a validade ou legruidade do
documento".
Equivocou-se o M. Juiz, ao supor que, nas duas hipóteses,
afastou-se do texto do art. 215.
O art. 214, do Regulamento, impõe que sempre haja uma
transcrição anterior, "para manter a continuidade do registro". B
pois evidente que o registro anterior deva estar lançado em tais
termos que a nova transcrição com ela se case, mantendo a continuidade do assento.
Assim, no primeiro caso, a Dava escritura somente satisfLlria o
requisito legal do art. 214, se ela cogitasse, também, de parte indeterminada do imóvel. Se descreveu parte certa, contraveio o dispositivo legal; não poderia ser registrada. No segundo caso, ocorreu o
mesmo. Se a escritura estabelecia descrição do im6vel, em desacordo
com a constante do registro anterior, está infringjodo a regra do art.
214. A transcrição pretendida interromperia a continuidade do registro; não poderia ser feita por ilegalidade do título.
NÃO HÁ SUBSTITUIÇÃO DE IMóVEL

A decisão acusa que a escritura de retificação pretendeu substituir o imóvel transacionado. Tal nâo ocorreu.
Lembremos de iarcia que O objetivo primordial do negócio foi a
aquisição de apartamento. Como ninguém ignora, em transação desse

gênero, o comprador preocupa-se absorventemente com o imóvel
onde vão mOrar. O IIbox" da garage é mero acessório. Constitui
utilidade que, às vezes> nem merece a visita do comprador.
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Na espécie, o adquirente vistoriou o "box" D,o 34 e a transação
firmou-se em relação ao mesmo. A vontade das partes expressou-se
de modo iniludível, em relação à coisa adquirida: o apartamento n.o
21, c, como acessório, o "box" n. o 34.
O contnlito de compra e veoda é redigido pelos vendedores_
Arrasta-se por 12 páginas e raramente é lido na íntegra. Se a empresa vendedora é digna de fé (como ocorre na hipótese vertente)~
o comprador, em geral, pouco afeito a negócios jurídicos, assina o.
instrumento, certo de que ele espelha fielmente o acordo concluído.

QUANDO SE EFETIVA0 CONTRATO

o instrumento, oa sua parte principal (aquisição do apartamento) está perfeito. Claudicou na descrição do ·'box". Consignou dependência diversa da que havia sido adquirida, isto porque, como é
curial, a compra e venda reputa-se "obrigatória e perfeita, desde que
as partes acordarem no objeto e no preço" (Cód. Civ., art. 1.126).
"Res pretium et consensus') são os elementos constitutivos da compra
e venda. Desde que eles surjam, concJui-s~ o contrato. Se, ao traduzir
no papel o acordo firmado, ocorreu um equívoco e todas as partes
resolvem corrigi-lo, que razões poderá alguém invocar para impedir
se extirpe o erro? Como se vê, o objetivo não é substituir a coisa
realmente adquiIida, mas apenas corrigir o que foi escrito errado.
O despacho faz confusão quando sc reporta no momento de
término de compra e venda. Este ocorreu quando as partes chegaram
a acordo. Como todas estas afirmam, na escritura de retificação, a
"res", nesse encontro de vontades, era o ap. 21 e o "box" 34. Estas
f()ram as unidades adquiridas de forma "obrigatória e perfeita".
Ao redigir-se o contrato, houve equlvoco na menção de "box"
e o engano não foi percebido ao assinar-se o instrumento. Uma vez
descoberto, nada mais lógico, simples e natural do que emendar.

NÃO SE MODIFICOU A VONTADE DAS PARTES
O que se corrigiu não foi a vontade expressa pelas partes ao transacionar. Ninguém pretendeu ou pretende modificá-la. Ela continua
a mesma, declarada no ato de concordância dos contratantes, quanto
a "res" e "pretium". Retificou-se erro da redação do contrato, a
qual está, quanto ao "box", em oposição à vontade dos contratantes.
Assim, o instrumento de retificação não traduz "novo" negócio.

A transação é uma só: compra do ap. 21 e do "box" 34.
No campo da semântica, também ousamos discordar do decisório. A retificação não ocorre para "complementar", "esclarecer"
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ou "elucidar", mas justamente para corrigir erro, como o ocorrido
na redação de um contrato.
Como argumento fjnal, a decisão consigna que "nenhum engano houve por parte do registro", portanto "não caberia sua retificação: "Esclareçamos: jamais foi afirmado que houve engano do
cartório de imóveis. O erro foi anterior; surgiu na redação do contrato de compra e venda. Esta foi corrigida, com preellchimento de
todos os requisitos legais. O que se pretende é averbar a correção
à margem da transcrição, a fim de que ela traduza a realidade do
negócio.

A OBRIGAÇÃO DE REGISTRAR
Como diria o sábio conselheiro Acácio, a função do oficial de
Registro é registrar. Recusar o assentamento constitui exceção que
somenle razões muito fortes podem justificar.

E estas precisam ter fundamento legal indiscutível. Se sobrar
alguma incerteza, a solução terá de ser pelo registro. Sua negação
poderá causar prejuízos irreparáveis à parte e fmstrar o objetivo de
lei de tomar mais seguras as transações imobiliárias.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMUNICADO

o Presidente do Tribunal de J llstiça do Estado de São Paulo,
Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, considerando que o
novo Código de Processo Civil estabelece o pagamento de preparo nos
recursos extraordinários, adesivos e embargos infringentes (artigos
500, § único, 543, § 3.° e 545), sem, no entanto, fixar o "quantum" a
ser cobrado, exceção feüa à ação rescisória, onde o artigo 488, 111, do
novo diploma legal manda que se faça o depósito de 5 % sobre o
valor da causa, a ser restituída no caso de procedência da ação:
Considerando que no Estado de São Paulo não há o que cobrar
em Segunda Instância, porque a legislação local já prevê o pagamento
do preparo dos recursos em primeira instância, quando da sua interposição (art. 20, li, Decreto-lei D.O 203-70.)
Comunica que as custas dos recursos deverão continuar sendo.
cobradas em primeira instância, mantida a sisteI!1átíca atual.
São Paulo, 2 de janeiro de 1974.
José Carlos Ferreira de Oliveira
Presjdente do Tribunal de Justiça
D. J, 4-1-74
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AC6RDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO N.O
114.518 do RECURSO N.o 92.933, da comarca de Quatá, em que
é peticionário LUIZ DO ROSÁRIO SCHIA VO:
Acordam, em Segunda Câmara Criminal do Trirbunal de Justiça, conhecer do pedido contra o voto do Sr. Desembargador Dalmo
Nogueira e deferir a revisão, por votação unânime, para, repelida a
preliminar prescrição, anular o processo por cerceamento de defesa, decretando, em conseqüência a prescrição da ação disciplinar.
Luiz do Rosário Scbiavo era serventuário interino do Primeiro
Cartório de Notas e Ofício de Justiça de Quatá e em 30 de agosto
de 1967, o MM. Juiz Corregedor Permanente daquela comarca lhe
impôs a pena de suspensão de dez dias, após processo de sindicância. O requerente fora responsabilizado pelo desaparecimento dos
autos de inventário 0.° 2.045/63.
.
Da sobredita decisão houve recurso para a Egrégia Segunda
Câmara Criminal, sendo confirmada a de primeira instância.
Pretende agora o requerente, a revisão do aludido processo disciplinar. Preliminarmente alega que, quando foi aplicada a pena, já
havia transcorrido o prazo prescricional, que é de dois anos para os
casos de suspensão, nos termos do art. 261, inciso I do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado. Invoca para tanto o principio da
retroatividade de leis mais benignas ao acusado, pois é do ano de mil
novecentos e sessenta e oito.
Alega ainda que não lhe foi dada oportunidade de defesa, eis
que várias testemunhas foram ouvidas sem que o requerente estivesse
presente às inquirições.
Quanto ao mérito alega que nenhuma prova do desaparecimento
dos autos foi feita contra o requerente, apenas lembrando-se que o
"sumiço" dos autos ocorreu quando o requerente era serventuário
interino do cartório. Ditos autos estavam anotados no livro-carga,
como entregues a um advogado, sem o competente recibo deste
causídico.
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Outro fato narrado na sentença diz respeito a dinheiro de menores

que o requerente teria depositado somente um ano depois da lavratura da escritura de venda, e, ainda. não ter colado o alvará judicial
no livro de notas e nem providenciado o seu arquivamento regular.
O pedido revisional foi dirigido ao Exmo. Sr. Desembargador
Corregedor da .Justiça, que dele não conheceu, ordenando a remessa
da espécie a esta Egrégia Câmara, que apreciou o recurso do requerente.
O Dr. Procurador da Justiça no parecer de fl. 41 opinou pelo indeferimento do pedido. No tocante à prescrição invocada pelo requerente aduz.iu o Dr. Proc.urador que a sindkância era de 25 de
maio de 1966 e a sentença era de 30 de agosto de ]967. Não procedia pois a preliminar invocada. No mais aduziu S. Excia. que a
responsabilidade do requerimento ficou bem fixada e assim sendo a
punição foi bem pronunciada.
Conhece-se do pedido revisional, contra o voto do Exmo. Sr. Desembargador Dalmo Nogueira e nos termos do art. 313, § }.O da
Lei fl.O 10.261 de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo), pois, "verbis" - "o pedido
será sempre dirigido à autoridade que aplicou a pena, ou a que a tiver
confirmado em grau de recurso".
Conhecido o pedido rejeita-se a preliminar de prescrição, nos termos do parecer da douta Procuradoria da Justiça, mas acolhe-se a
segunda preliminnr, para proclamar a anulação do feito, por cerceamento de defesa e reconhecer a prescrição da ação disciplinar, sem
divergência de votos.
Com efeito, a segunda preliminar argüida pelo requerente, de
que o feito tramitou n um rito improvisado e danoso, sem oportunidade para defesa e em detrimento das regras do contraditório fica
inteiramente acolhida.
A sindicância, em se tratando de servidores do chamado foro
extrajudicial e dentre eles se incluí o requerente, tem o mesmo significado de processo administrativo.

O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo faz distinção entre sindicância e processo administrativo e esse
Estatuto se aplica 80S serventuários dos OHcios de Justiça, no que
couber, consoante disposição do art. 233 do Código Judiciário do
Estado e art. 40 do Decreto-lei Estadual n.O 159 de 28 de outubro
de 1969.
A sindicância, como ensina José Cretela Júoior, na sua obra
Direito Administrativo do Brasil, no volume onde estuda o Processo
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Administrativo, pág. 110, "deve reunir, além de outros secundários, os
seguintes requisitos principais : rapidez objetividade, precisão. Desse
modo, o relatório, elaborado por membros de uma comissão receptiva, prudente, discreta e concisa, refletirá o resultado exaustivo de
elementos colhidos DO própdo local em que se teria verificado a
ocorrência que o originou e formará básica e insubstituível para o
futuro processo administrativo". Destina-se a sindicância à apuração
dos fatos. Se nada ficClr positivado, encerra-se o processo e se algo
foi positivado, então inicia-se o processo administrativo, disciplinar ou
criminal (pág. 1 16),

O art. 270 do Estatuto prevê a exigência de sindicância anterior
ao processo administrativo e nos termos do art. 273, é ela, a sindicância, meio sumário de verificação.
Mas, o Estatuto não disciplinou a forma processual da si ndicância. Só o fez no tocante ao processo administrativo.
O exame dos autos da sindicância a que foi subrnetjdo o requerente e que culminou com a sua punição a dez dias de suspensão não
obedeceu os ditames legais, que permitissem a ele, ampla defesa.
Com efeito, desde o seu início o MM. Juiz Corregedor, após
ouvir por escrito o escrivão denunciante e o apontado como responsável pelo desaparecimento dos autos, proferiu o seg'Uinte despacho:
"I - Transforme-se o presente em sindicância, etc,".
Ora, era de rigor que o digno magistrado proferisse despacbo circunstanciado e fundamentado determinando a instauração de sindicância, mencionando a falta funcional imputada ao sindicado, para que
este pudesse ter c{)nhecimento do que estava sendo acusado e assim
pudesse produzir a sua defesa.

Além disso não se deu ciência ao requerente, do dia e hora em
que foram ouvidas as várias testemunhas que depuseram DOS autos e é
certo, que foí com base nesses depoimentos que o digno, juiz proferiu a
sentença punitiva de fl. 86.
Forçoso é reconhecer-se, portanto, que a sindicância assim processada trolL'<e prejuízos para o síndicado. Não era ela. meio para
simples apuração dos fatos, para com base nas suas conc!uooes ser
instaurado processo administrativo. Ela, a síndicància, era o próprio
processo administrativo.
O Estatuto dos Funcionários Públicos ao dispor sobre os atos e
termos do processo adminístrativo diz que "autuadas a Portaria e
demais peças preexistentes, designará o Presidente dia e hora para
a audiêocia inicial, citado o indiciado e notificado o denunciante,
se houver e as testemunhas" (art. 284).
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o Código Judiciário do Estado ordenou que aos serventuários
de cartórios não oficializados fosse aplicado o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado, no que coubesse. A sindicância que
instituiu, no seu art. 241, ordena que seja ouvido o síodicado, facultando-se-lbe defesa, limitado o número de testemunhas a três. Mas,
essa sindicância é destinada apenas aos escreventes e auxiliares, pois
o mesmo art. 241 diz que ela será determinada pelo Corregedor
Permanente, de ofício ou mediante proposta do serventuário.
Ora, é bem de ver, portanto, que a sindicâocia movida contra o
requerente nao obedeceu aos ditames do processo administrativo, nocaso obrigatórios, para que não se prejudicasse o requerente na produção da sua defesa.
Anula-se o feito 'Iab initio" declarando-se prescrita a açao disciplinar.
São Paulo, 19 de fevereiro de 1973.
Acácio Rebouças Mello Almada -

Presidente com voto.
Relator.

CERTIFICO haver, ainda, participado do julgamento, com voto
vencido na preliminar, o Sr. Desembargador Dalmo Nogueira. O
referido é verdade e dou fé .
Revisão N.o 114 . 518 do Recurso N.o 92.533 .
Darcy D'Alvear Silva -

Diretor de Divisão DEPRO 3
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COt\lSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA

SEÇÃO XXII
Agravo de Petição n. o DJ-225. 883 - Piracicaba - Agvte.:
Maria lrja Gonzaga Pacheco - Agvdo.: Oficial do 1.0 Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
da comarca de Piracicaba, em que - agravante Maria
IrÍa Gonzaga Pacheco e agravado o Oficial do Primeiro Cartório de

D.o 225.883,

Registro de lmóveis da Comarca:

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
unârume negar provimento ao recurso e ·c onfirmar a decisão
recorrida, por seus fundamentos, pagas as custas corno de direito.
vo~ação

l

A escritura de cessão de direitos hereditários apresentada pela
agravante não pode ser registrada 00 Registro de Imóveis para o
efeito da transcrição em nome da cessionária, como tem sido decidido,
segundo observa a Procurado da da Justiça, em seu parecer além de
que os interessados não podiam individuar bens do espólio, como
-objeto de urna cessão de direitos.
Cabia à cessionária pleitear no inventário o pagamento em partilha do que coubesse aos cedentes, corno sub-rogada nos direitos
destes últimos.
De outro lado, a escritura em questão não pode ser admitida
como de compra e venda e se o fosse não poderia ser transcrüa,
urna vez que o imóvel a que se refere não está registrado em nome
·dos vendedores e sim em nome do inventariado.

A venda somente pode.r:ia ser realizada pelo espólio, devidamente
pelo juiz do inventário.

.autoriz~do
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A decisão recorrida apreciou bem a espécie e decidiu acertadamente.
São Paulo,
a)

de dezembro de 1973.

Tácito Morbach de Goes Nobre, Presidente
Jos'é Carlos Fereira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça
e Relator

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
a)

Dt. Riolando Gonzaga Franco
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Agravo de Petição n. o DJ-229 ..209 - São SíOlão Agvte.~
Companhia Paulistana de Silvicultura - Agvdo .: Oficial de Registro
de Imóveis da Comarca
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n.o 229.209, da comarca de São Simão, em que é agravante a Companh.ia Paulistana de SilvÍcultura, sendo agravado o Oficial de Registro
de Imóveis da Comarca.
Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
votação unânjme, negar provimento ao recurso.
Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial Imobiliário da comarca,
ao lhe ser apresentada, para registro, escfitura de compra e venda
outorgada pela Refinadora Paulista S.A. - Aç'Úcar e Alcool em
favor da Companhia Paulista de Silvicultura. Estribou-se a recusa
em quatro fundamentos) a saber: 1.0) - não inscrição de compromisso
de compra e venda anteriormente celebrado entre as partes, tend<>
por objeto o imóvel referido no título registrando; 2.°) - incoincidência observada entre a área mencionada na escritura e a constante
do alvará do INPS; 3.°) na apresentação do certificado do
FUNRURAL; 4.°) - falta de exibição da planta da área objeto
da transação, assinada pelas partes contratantes e que seria parte
integrante do negócio.

Impugnada a medida) as partes tornaram a se manifestar, tendo
o Df. Curador opinado pela procedência da dúvida, restrita unicamente ao segundo e terceiro fundamento da suscítação .
A sentença de fls. 61-66, entretanto, apenas deu razão ao serventuário naquilo que pertine à falta de apresentação do certificado
do FUNRURAL, repelindo as três outras causas impedientes vislumbradas na inicial.
lrresigoada, agravou de petíç.ão a jnteressada, mediante recurso
tempestivamente interposto e regularmente processado, seodo mantida a decisão de primeiro grau.
O parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça foi pela confirmação do julgado recorrido ,
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Nega-se provimento ao recurso.
Consoante tem decidido este E. Conselho, o Decreto D.o 69.919,
de 1972, através de seu artigo 165, torna obrigatória, em todas as
transações relativas a imóveis rurais, entre outras hipóteses, a exibição do certificado de regularidade de situação e de quitação do
FUNRURAL, de conformidade com os preceitos dos artigos 141 e 142
da Lei n.o 3 _807-60 (Lei Orgânica da Previdência Social) exigência
a que estão sujeitos os contribwntes a que se reporta o art. 15, item r,
alíneas "a" e "b" da Lei Complementar n,o 11, de 25 de maio de
1971.
E nem afasta a apresentação do certificado a cláusula que, a
esse respeito, as partes contratantes inseriram no tituJo, apoiadas no
art. 44 do Decreto D.o 303-70 (Regimento de Custas), desde que não
se demonstrou houvesse dificuldade ou injustificado retardamento
na obtenção deste documento. Pelo contrário) afirmou o suscitante
que esses certificados são expedidos rapidamente, assertiva não contrariada pelo documento de fls. 59.
Pelo exposto) é negado prov.imento ao agravo, confirmando-se a
respeitável decisão recorrida) pelos seus fundamentos e pelos acima
expedidos.
-

São Paulo, 10 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presiden te
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente

De. Honório Tanaka, Advogado
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Agravo de Petição 0.° DJ-227.577 - São Paulo - Agvte.:
Brandina Maria da Conceição Galvão ou Braodi.na Maria da Conceição Agvdo.: Oficial do Cartório de Reglstro de Imóveis da
14. a Circunscrição

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n. O 227.577, da comarca da Capital, ~m que a agravante BrandiDa
Maria da Conceição Galvão ou Brandina Maria da Conceição, sendo
agravado o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da 14. a Circunscrição,
Acordam, em sessão do Conselho Superior d(i. Magistratura.
por votação unânime, negar provimento ao recurso.
Trata-se de dúvida suscitada pelo agravado, que adiou o registro
de formal de partilha apresentado pela agravante, referente ao prédio
e respectivo terreno situado nesta Capital, à rua Corrêa Lemos D. a
477, tendo em vista que do referido tít·u1·o não constavum as confrontações do imóveL
A impugnação do suscitado seguiu-se manifestação do Dr. Curador de Registros, pela procedência da dúvida e nesse seotido foi a
sentença de fls. 31/32, ensejando recurso tempestivo do interessado,
regu.larmente processado, sendo mantida a decisão de primeiro grau.
O parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça foi pe1n reforma do decisório impugnada.
Mas o recurso Dão merece provimento.
A indicação dos característicos e confrontações do imóvel é
pressuposto essencial e indeclinável para a transcrição da propriedade
imóvel, consoan te dispõe o art. 247, 5. 0 , do Regulamento dos Registros Públicos.
De efeito, elemento reputado como integrante da própria transcrição, referida requisito visa precipuamente resguardar o princípio
da cootinuidade do registro e a própria certeza do domínio. Daí
parque sua observância não pode ser afastada, seja mediante a singela
alegação de já constarem as confrontações em registros anteriores,
seja anatematizando, por anacrônico, o diploma que o instituiu.
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Ao ensejo, vem a pêlo o lúcido asserto de Serpa Lopes a respeito da matéria controvertida: "Para o preenchimento desse requisito,
quer na tr(lnscrição, Qiuer na ioscrição, é necessário que o próprio
título o contenha devidamente consignado, em perfeito acordo com otítulo precedente, pouco importando a circunstância dos característicos
e confrontações constarem já do registro, o que, de modo nenhum,
pode justificar a sua omissão ou deficiência. A razão é a seguinte:
a nova ~ranscrição (ou inscrição) deve ter por fundamento o título
e as enunciações deste, em perfeita concordância com as da transcrição passada, servindo isso para tornar incontestável a individuação.
do imóvel, isto é, como elemento indicativo da coincidência entre o
~móvel especificado na escritura ou título outro qualquer e o que
figura já no registro" (Tratado dos Registros Públicos, '101. IV, 4. a
edição, pág. 530).

Por derradeiro, é pertinente o reparo de que o acórdão trazido
à baila pelo recorrente, como suporte de seu reclamo, não se ajusta à.
espécie em cogitação, quando é certo que ali se cujdava de imóvel
jncompletamente descrito quanto às con.frontações e o caso "subjudice" reflete ausência completa de indlcação de confrontarnentos,
sendo manifesta a de.sJgualdade. das hipóteses em cotejo.
Pelo exposto, é negado provimento ao re.curso, para que subsista
a respeitável decisão recorrida, pelos seus fundamentos e pelos acima
expedidos.
São Paillo, 10 de dezembro de 1973.
aa) Tácilo Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos FerrefirB de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Gentil do Crumo Pinto, Vice-Presidente
Dr. Dagoberto Loureiro, Advogado
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Agravo de Petição n.o DJ-226-738 - São Caetano do Sul Agvte.: Rede Ferroviária Federal S.A. (Regional Centro-Sul - 9. a
Divisão - Santos-Jundiaí) - Agvdo.: OEicial do Registro de Imóveis
da Comarca.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n.O 226.738, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante

a Rede Ferroviária Federal S.A. (Regional Centro-Sul, 9. a Divisão,
Santos-J undiaí) e agravado o Oficial do Registro de Imóveis daquela
Comarca,
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magístratura,
por votação unânime, negar provimento ao recurso.
Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de Imóveis, que se recusa a efetivar a transcrição de uma carta de sentença,
extraída dos autos de ação expropriatória promovida pelo agravante,
da qual não consta os característicos e confrontações do imóvel, visto
que o Cartório) para a formaljzação de seu ato, não pode referir-se a
documentos extratítulo.

Julgada procedente a dúvida, agravou de petição a suscitada,
renovando sua argumentação anterior, no sentido de que os dados
constantes da sua petição inicial, pertinentes à planta que a acompanhou, deixam bem nítidos os característicos e confrontações da
área expropriada, além do que operada a desapropriação, nenhuma
ligação com o passado, subjetiva ou objetivamente.
A douta Procuradoria-Geral opinou pelo não provimento do
recurso.
A matéria ora em debate já mereceu a consideração deste Conselho, em oportunidades em que deixou assentada a desnecessidade
da referência à transcrição anterior, uma vez que os direitos porventura transcritos vão refletir na indenízação e não maís no imóvel
-desapropriado. Por outro lado, todavia, sempre cuidou de bem evidenciar a indispensabilidade da perfeita individuação d.a coisa, requisito à transcrição (art. 247, n,o 5, do Decreto n.o 4.857, de 9 de
novembro de 1939) que aquela circunstância não remove (R. T.
379/203) 402/411 e 410/215).
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E em data bem mais recente, assim ficou decidido: "A transcrição conseqüente à desapropriação origina-se do art. 29 do Decreto-lei TI. o 3.365/41, sem necessidade da observância da condição da
referência à transcrição anterior, bastando que esteja perfeitamente
individuado o imóvel a ser transcrito". (Acórdão de 25 de setembro
de 1972, no Agravo de Petição 0. 0 212.075, de Santa Cruz do Rio
Pardo).
Nem poderia ser de outra form.a) porquanto os característicos e
confrontações do jmóvel - que devem constar do título - configuram elementos destinados a fornecer a certeza do domínio, vale
dizer, a certeza de que aquele título realmente se refere àquele imóveL
Afinal, a dispensa da referência à transcrição anterior, conforme
jurisprudência pacífica deste Conselho, não implica na da individuação
do imóvel: se esta se destina a firmar a certeza do domínio, aquela
apenas visa assegurar a continuidade do registro de cada prédio, para
efeito de disponibilidade, circunstâncias que incorrem na transcrição
do título representado pela sentença de desapropriação, a indicar o
novo titular do direito real de modo origjnário e não derivado.
Custas na forma da lei.
São Paulo, 10 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presjdente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Dr. Luiz Xavier de Lima, Advogado
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Agravo de Petição D.o DJ-227.817 - Votuporanga - A gvte.:
Moacyr Gasparioe - Agvdo.: Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis da Coma rca.

ACORDA0
Vistos, relatados e discutidos estes au tos de Agravo de Pet ição
227.817, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
Moacyr Gasparine e agravado o Oficial do Cartório de Registro de
0 .°

Imóveis da Comarca,
Acordam, em sessão do Conselho Superior da M agistra tura,
por votação unânime, negar provimento ao agravo, pagas as custas
como de direito.
Apresentada ao R egistro de Imóveis escritura de compra o
venda em que Rafic Amin João, sua mulher e outros transmitem ao
agravante e ou tros, v inte alqueires pau listas, o Oficial interioo do
Cartório suscito u dúvida para realizar a transcrição sob a aJegação
de que numa simples compra e venda foi introduzido um casal J oão G asparine e sua mulher - como interveniente aDuente p orque
esse casa l teria fornec ido numerário para a aquisição do imóvel sob
as condições d a rese rva vitalícia do usufruto iostituido e também
p orq ue na escri tura e m questão foi incluída um a outra, de insti tuição
de usufru to vitaHcio, a favor dos intervenientes anuentes.
. Impugnada a dúvida" manifestou-se o Curador de Regi stros
PúbUcos pela sua procedência, tendo decidido o magistrado pela sua
proced êu cia parcial, por entender que a cscritura em questão sofre
de vício iosa nável, que a torna irregislrável, por conter cláusu la de
inalienabilidade.
Dessa decisão recorreu o interessad o, manifestando-se a Procuradoria-Geral da Justiça pelo provimento do recurso.
O exame do recurso é restrito ao único fund amento acolh ido
pela sentença para julgar a dúvida, a di zer, à impossib il idade dn
instituição de vínculos em conlIato de comp ra e veDda .
Na escritura apresentada ao registIo declarou-se que os compradores obrigam-se a não dispor, alieOllf, ou o nerar, o imóvel cujo
USlÚruto fo i destinado aos pais dos mesmos, eoquanto vives.sem.
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Na verdade, o contrato contém cláusula de inalienabilidade.,
somente admissível quanto imposta em testamento ou doação, como
se decidiu no julgado referido na sentença.
Nos termos em que se encontra redigida a escritura não é possívelo seu registro, com a averbação daquela c1áusuJa.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.

São Paulo, 28 de dezembro de 1973.
aa} Tádto Morbach de Góes Nobre} Presidente

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Rel~tor
Gi!ntiJ do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Dr. Luiz Antônio Mauricio Colombo, Advogado
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Agravo pe Petição n.o DJ-228.733 Palmital Agvte.:
Ministério Público - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis da
Comarca.

ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
228.733, da Comarca de Palmital, em que é agravante o Ministério Público e agravado o Oficial do Registro de Imóveis da
Comarca,
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
votação unânime, dar provimento ao recurso, para julgar procedente
a dúvida, pagas as custas como de direito.
Apresentada ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca a
carta de arrematação expedida em favor de João Silvério Sobrinho,
nos autos do Executivo fiscal movido pela Prefeitura Municipal local
e relativa ao imóvel levado à praça e arrematado pelo apresentante,
foi suscitada dúvida para a transcrição porque o imóvel não pertence
na sua integridade à executada, que nâo podia. vendê-lo como parte
certa e determinada sem o consentimento dos demais condôminos.
A dúvida foi ÍInpugnada e julgada improcedente, ensejando
recurso do representante do Ministério Público, devidamente pro,cessado.
Nesta Instância a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo
provimento do agravo, por entender que a executada é proprietária
de parte ideal do imóvel e assim não pode ser transcrita parte certa
e determinada sem a extinção do condomínio.
Segun.d o resulta dos autos, na ação executiva fiscal movida contraLázara Adelaide Picolo foram penhorados dois lotes de terreno
situados o primeiro na rua Dom Lúcio esquina da rua Francisco
Severino, lote 19 da Quadra 30 e o segundo situado à rua ruo Branco,
lote 3 da Quadra 40, ambos descritos nos autos de penhora respectiva.
O auto de arrematação refere-se tão-só aos bens descritos nos editais
de praça e o edital, por sua vez] menciona unicamente a praça do
lote 19, Quadra 30, da rua Dom Lúcio, sem menção de qualquer
outro imóvel. Assim, o imóvel arrematado seria apenas este último
e a transcrição não poderia abranger qualquer outro terreno não
constante do auto de arrematação.
0 ,0
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De outro lado, as únicas transcnçoes realizadas em nome da
executada Lázara Adelaide Picolo são as de números 7.418 e 11.145,
ambas concernentes a títulos de aquisição de partes de terra em comum ,c om terceiros, na Chácara Picolo, situada à rua Barão do Rio>
Br·a nco (fls. 16 a 20). Nada consta com relação ao terreno situado·
à rua Dom Lúcio, esquina da rua Francisco Severino, que seria o imóvel arrematado por João Silvério Sobrinho.
P,o r ai já se vê que o registro da Carta não pode ser feito, uma
vez que se quebraria O principio da continuidade do registro público.
Além disso, como alega o recorrente e opina a Procuradoriada Justiça, a arrematação refere-se a parte certa e determinada:
de um terreno, que, ao que transparece dos autos, é parte ideal do
imóvel que se encontra em comum com terceiros.

~Geral

Pelos motivos expostos é dado provimento ao agravo para julgar
procedente a dúvida.
São Paulo, 28 de dezembro de 1973.

aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator
Gentil do Carmo pjnto, Vice-Presidente
Dr. Antônio Barreiros, Advogado
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Agra.o de Petição n.o D1-288.748 -

Saotos - Agvte.: Jerônimo Almeida F erreira - Agvdo .: Ofic ial do R egistro de I móveis da
2. tl Circ unsc rição da Comarca .

ACORDÃO
V istos, rela.tados e discutidos este s autos de Agravo de Petição
D. O

228.748 , da Comarca de Santos, em que 6 agravante Jerôoimo

AIOleida Ferre ira e agravado o O fic ial do Regist ro de Imóveis da 2 .&

Circunscrição da Comarca,
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
votação un â nime, dar p rovimento ao recurso, p agas as custas c omo

de d ireito.
TraLa-se de recurso interposto em processo de dúvida inversa.
provocada pelo agravante que requereu ao MM'. Juiz Corregedor
Perm anente fosse determinado o registro de um a escritura de compra
e ven da de um apartamen to, em face da recusa do Oficial do Car t6 rio.
Processado o pedido. veio a sen tença julgando improcede nte a
dúvida nega tiv a. H ouve recurso e nesta Instância D Procuradoria-Geral da Justiça opi nou pela confirm ação da dec isão.
Segu nd o consta dos a utos, M aria da Gló ria Agu ia r, Luiz Antôni o
AguiRr e sua m ulher comprometerem-se fl vender a Alfredo T avares
da SUva o imóvel situado à Av . Pedro Lcssa, objeto da trallSctição
anterior 0.0 34. 917 em Dome dos promi te ntes vendedo res.

O com promissário comprador co nstruju DO terreno o Edifíc io
Glória, a que se deu o oú mero 19 da A v. Ped ro Lessa , coustitu ído
de apartamentos, averbando-se à m argem da cita da tr<l nscrição a
co nstrução levantad a e a especificação do condomínio, cabendo aos
compromissários compra dores Alfredo T avares da Silva c suo mulhe r
o apartamento de n úmero 23.
Pela escritura de fl s. 8, os p roprietários M ar ia da Gló ria Aguia r,

Luiz Antôni o Aguiar e sua m ulher vendera m a I erô ni mo Ferreira
uma (ração ideal do terreno compromissado à AUrcdo T avares da
Silva, o qual, por sua vez, cedeu a.õ adquirente os seus direitos resul-
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tantes do contrato d~ compromisso de venda e compra celebrado com
aqueles proprietários, no tocante a uma parte ideal do terreno e no
mesmo ato vendeu a Jerônimo Ferreira o apartamento 0. 0 23, do
Edifício Glória.
Da certidão de fls. 10 consta a averbação da
prédio n.o 19 da Avenida Pedro Lessa, à margem
n.o 34.917, bem como a averbação da especificação
criado naquele prédio (averbações 3 e 4), const:1ndo
mentos H.oS 21, 22 e 23 localizam-se no 2.° andar e

construção do
da transcrição
do condomínio
que os aparta3.° pavimento.

Dessa mesma certidão consta a inscrição fi.o 12.674 relativa ao
ônus do compromisso de veoda e compra ajustado entre Maria da
Glória Aguiar, Luiz Antônio Aguiar e sua mulher com Alfredo
Tavares da Silva.
Consta mais a averbação da especificação do condomínio, figurando os apartamentos 12 e 13 no 1.0 andar e 2.° pavimento e 2.°
andar e 3,° pavjmento, respectivamente.

E consta afjnal da mesma certidão que na especificação do condomínio não se menciona que o prédio possua o apartamento n.o 10,
nem que se tivesse feito qualquer retificação na averbação D.O 1 para
declarar que o apartamento 0.° 10, dela objeto, localizado no 3.°
pavimento, é o mesmo de número 23, localizado no mesmo pavimento.
O Olicial do cartório, à fls. 19, justifica a sua recusa alegando
não ser possível o registro da escritura de aquisição do agravante
uma vez que existe em nome dos vendedores apenas o apartamento
de número 23, do 3.° pavimento, em face de alienações já efetuadas,
supondo) por isso, que- essa unidade deve ser o apartamento 0.° 10,
cuja venda teria sido prometida a Miguel Peres Veiga e constante da
averbação D.O 1, à margem da inscrição D.o 12.674.

A suposição do Oficial do Regjstro não tem razão de ser) não
se justificando o seu raciocínio.
O compromisso particular ajustado entre Alfredo Ta vares da
Silva e Miguel Peres Veiga, da averbação fi.o 1, refere-se ao apartamento n.o 10. Se houve alteração na numeração) causando confusão
entre as unidades, cabia ao interessado proceder à necessária retificação. Até então prevalece a especificação do condomínio, com a
distrjbuição, localização e numeração das unidades) como foi feita,
na averbação à margem da transcrição n.o 34.917.
E tendo em vista os registros anteriores a escritura de fls. 7
não encontra embaraços para a sua transcrição, em especial o que
consta da certidão de fls. 10/12, em seu tópico final.
BOLETIM DA ASSOCIAÇ.!O DOS SERVENTUARlOS
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Pelo exposto, dão provimento ao recurso para que se proceda
ao registro requerido a fls. 2 pelo adquirente Jerônimo Almeida
Ferreira.
São Paulo, 28 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Dr. Dilmar Derito, Advogado
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Agravo de Petição n.o DJ-225.544 - São Paulo - Agvtes.~
Sérgio Luiz Gonçalves Pereira e sua mulher, Sônia Regina TomazelH
Gonçalves ,Pereira
Agvdo,: Oficial do 4. 0 Registro de Imóveis.
da Capital.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n. o 225.544 da comarca de São Paulo, em que são agravantes Sérgio
Luiz Gonçalves Pereira e sua mulher Sônia Regina Tomazelli Gonçalves Pereira, sendo agravado o Oficial do 4.° Registro de Imóveis.
da comarca da Capital.
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, sem
divergência de votos, dar provimento ao recurso para julgar improcedente a dúvida, pagas as custas como de direito.
A espécie é de dúvida suscitada pelo agravado, sob a alegação
de que os agravantes, através de contrato particular, com força de
escritura pública (Lei n.O 4,380/64), celebrado em 25 de abril de
1972, transcrita naquele Registro sob o fi.o 86.920, adquiriram o
apartamento n.o 21 e "box" n.O 1 do Edifício Don Fernando, situado
à rua Jesuíno Arruda D,o 308, nesta Capital. Sucede que, pelo
documento ora apresentado, datado de 11 de dezembro de 1972, os
pacruantes retificaram aquele contrato para declarar a ocorrência de
equívoco na descriç.ão do imóvel, alegando que o "box H vendido não
era o de D. o 1 e sim o de n.o 34. Tal contrato, prossegue o suscitante,
encerra verdadeira permuta de imóveis e não simple~ retificação,
sendo insusceptível de correção por acordo dos interessados. Ademais,
o ato díz respeito a imóvel hipotecado à Tietê S.A. de Crédito Imobiliário, que anuiu na substituição da coisa dada em garantia, o
que importa na quebra do princípio da especialidade.
Impugnada a medida, o Dr. Curador opinou pela improcedência
da dúvida, mas a sentença de fls. 27/30 deu razão ao serventuário,
ensejando recurso tempestivo do interessado, regularmente processado,
sendo mantida a decisão de primeiro grau.
a parecer da Procuradoria-Geral da Justiça foi pelo não provimento do agravo.
Sem embargo, a sentença não pode subsistir.
Apresentado um título a registro, verificará o Oficial Imobiliário
de sua legalidade e validade, cingindo-se ao exame dos vícios intrínBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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secos e extr ínsecos inerentes ao mesmo (Regulamento dos Registros
Públicos, art. 215).
Dercitos intrfusecos, adverte Serpa Lopes, são os que afetam a
substância das obrigações constantes da convenção e qu e in vestem
contra a ordem pública; extrínsecos, os inerentes à fo rma da escritura (Tratado dos R egistros Pú bl icos, voi. !T, 5." edição, pág. 349).
Na hip6tese em cogitação, não ocorreu nem uma coisa e nem
outra. Celebrou-se con trato de compra e venda referente ao apartamento D. O 21 e "box" D. O 1 de certo edifício local17.ado nesta Capital.
Oito meses mais ta rde, as partes lavra ram escrito de reti-ra ti ficação
do aludido con tra to, para esclareccr que houvera equ ívoco na descrição do "box" cuja vend a se convencionara, desde que a unidade
transacionada ero. a de 0.0 34 c não a constante do aj uste <I nterior.
A isso assentiu plenamente o credor hipotecário.
O O ficial Imobiliário, contudo, vislu mbrou no at o uma verdadeira permuta e recusou o registro, no que ro i apoia do pela decis?o
de primeira instância.
Oposição, todavia, de todo inad missível.
Inic ialmente porque não há nos autos qualquer prova ou indício
de que as partes tenham praticado ato simulado, direrente daquele
declarado no instrumento de reti-ratificacão. Em verdade, ocorreu
mera suposiçüo do serve ntuJrio, sem indicação de um 56 clemento
d e convicção e reborar a sua suspeita, que, dessarle. resto u desabrigada do menor alento de credibilidade.
E ai nda qu e assim não fora, de convir-se que essa incursão
eslava interdita ao Oficial suscitante, como já remarcado acima . Ao
propósito, é do mesmo Serpa Lopes a seguinte observação, aoali-sando a questão relativa à anulabilidade da escritu ra apresentada:
"se a anu lab.ili dade decorrer de vÍCio subjetivo, como seja erro, d olo,
simulação ou fraude, está claro que nenhuma dúvida pode suscltar
o olicial, e a inscrição tem que se r levada a efeito, até qu e por
decisão jud icial o ato seja anulad o" (idem, ibidem),
E nesse sentido é a jurispru dência deste E, Con selh o, como demonstraram os agravantes em suas razôcs.
Ncssas condições, fica pro vido o agravo e ordenado o ,registro
pretendid o.
São Paulo, 28 de dezembro de 1973 .
aa) Técita Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e R elator
Gentil do Conno Pinto, Vice-Presidente
Dr. Sylvio de Limo Gonçalves, A dvogado
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Agravo de Petição n.O DJ-224.590 - Parnibuna Agvte.:
i\1itra Diocesana de Taubaté Agvdo: Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n,o 224.590 da Comarca de Paraibuna, em que é agravante a :Mitra
Diocesana de Taubaté e agravado o Oficial do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca,
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura
sem divergência de votos, em negar provimento ao recurso, pagas as
custas na forma da lei,
Levada a registro a escritura de declaração de fls. 02, peja qual
() declarante confirma a doação de um terreno a Fábrica da Igreja
Matrjz de Natividade da Serra, outorgada em 13 de outubro de 1907,
por instrumento particular, que se encontra extraviado, suscitou
dúvida o agravado, com as seguintes razões: primeira, porque se trata
de mera escritura de declaração; segunda, porque inexiste transcrição
do título anterior ou referência da origem das terras; e terceüa,
porque são fictícios os dados constantes dos carimbos apostos na
referida escritura.
A dúvida foi julgada procedente (fls. 11/12), o que motivou o presente recurso} através o qual a agravante salienta a desnecessidade da transcrição do título anterior (fls. 15/22).
A Procuradoria manifestou-se pelo improvirnento do recurso.
Procedente, de fato, a dúvida suscitada pelo agravado) visto que,
em resumo, não constitui título hábil, capaz de eusejar a transferência do díreito de propriedade, a escritura de declaração de fls. 02.
É verdade que desnecessária a transcrição do título formalizado
anteriormente à vigência do Códígo Civil, conforme expressamente
excepcionado no art, 244 do Decreto n.O 4.857, de 9 de dezembro
de 1939: vale dizer, por outras palavras, que, à época, bastava o
acordo de vontades para consumar a transferência da propriedade
imóvel e que o registro então se fazia para fins de publicidade, para
valer contra terceiros.
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A propósito) o seguro parecer de Laudo de Camargo, com a
referenda valjosa de Serpa Lopes ('(Tratado dos Regjstros Públicos",
voI. IV, págs. 412/413, ed. 1962, Livraria Freitas Bastos S,A.): "Q11lem tiver, pois, interesse em registrar uma escritura, fará também
registrar a anterior, feita ao tempo em que o registro se tornou
obrigatório. E obrigatório se tomou desde o Código Civil (art. 533)".
Conseqüentemente, não se tratando de título sujeito a registro
e tendo eficácia entre as partes, servirá ele, apenas como marco
inicial de sucessivas transações, desde que suas confrontações, caracteristicos e localização permitam a identificação do imóvel e seja
exibido ao Oficial Imobiliário toda vez que novo titulo for levado
a registro e dele seja oriundo.
Nesse sentido a Jurisprudência do E. Consellio (Agravos de
Petição ns. 220.176, de Diadema, e 224,594, de Paraibuna).
Por outro lado, o que se quer registrar é a escritura de fls. 2,
insusceptível de registro, porquanto, sem transferir direitos apenas
confirma outra escritura, a qual, inclusive, por ser particular, não
atingiu a sua finalidade, isto é, a de aperfeiçoar a doação, como
muito bem saUentou a douta Procuradoria.
Poder-se-ia dizer que a escritura de fls. 02 configura u'a mera
doação, segundo a legislação ora vigente, mesmo porque a aceitação
do donatário restou exp1icitada adequadamente, com o presente pedido de registro (Washington de Barros Montei[o~ "Curso de Direito
Civil", 5.° vaI., pág. 128, ed. 1968. "Saraiva").
Tal escritura, entretanto, não atende ao princípio da certeza e
segurança dos Registros Públicos, pois não refere os característicos
e confrontações dos quatro alqueires que foram "doados" (artigo 247,
item 5.°, e artigo 248, do Decreto n.o 4.857-39).
Inviável o registro, procedente a dúvida J com o que se nega provimento ao recurso interposto.
São Paulo, 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
Jo~

Car]os Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator

Gentil do Canno Pinto, Vice-Presidente
Dr. Luiz Rubens de Almeida, Advogado
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Agravo de Petição n,o DJ-224.592 - Paraibuna Agravante - Mitra Diocesana de Taubaté - Agravado - Oficial do
Cartório dos Registros Públicos da Comarca.

AcóRDÃO
Vistos, discutidos e examinados estes autos de Agravo de Petição 0 ,° 224.592 da comarca de Paraibuna) em que é agravante a
Mitra Diocesana de Taubaté e agravado o Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca,
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por votação unânime, negar provimento ao recurso pelos fundamentos a seguir deduzidos.
Custas na fonna da lei.

I - Trata-se de dúvida suscitada pelo agravado que recusou-s.e a transcrever a escritura particular de doação de fls. 02 porque
feita pela Câmara Munidpal de Natividade da Serra para uma
"Comissão" em oito de junho de 1901, sem constar do texto os
nomes de seus componentes ou de seu representante legal, por não
ter havido aceitação expressa e por faltar a transcrição anterior
(fls. 03).
A dúvida foi julgada procedente em parte (fls. 10-11). Inconformada, agravou a interessada (fls. 13-21), manifestando-se a Procuradoria-Geral da Justiça pelo provimento do recurso (fls. 33-34).
II - O título em questão é anterior ao Código Civil, por isso
que não sujeito a registro, consoante o art. 244 do Decreto n.O 4.857,
de 9 de novembro de 1939, e prescindível, daí, a menção à transcrição
anterior.
A obrigatoriedade do registro surgiu com o Código Civil (arts.
530, inciso I e 589 , inciso l, parágrafo 1.° do aludido diploma) e
antes de sua vigência os escritos e respectivos registros submetiarn-se à legislação da época, que exigia a transcrição apenas para valer
contra terceiros, obviamente sem efeito primacial que hoje possui,
qual seja a transmissão da propriedade.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Consellio (Agravos de
Petição 220.176,221.818,222.712 e 224 .594).
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IH - E para a validade en lre as partes contratantes o instrumento público era essencial semp re que a doação dependesse de
insinuação, nos te mlOS do artjgo 413 da Consolidação d3S Leis Civis
de Teixeira de Freitas.
Segundo o art. 411 da mesm a Consolidação tão-só as doações
superiores a 360i OOO réis, feitas por va rão, e a 180$000 réis feitas
por mulher eslaY3m vincu ladas à iDsinuação.
Esse é o entendimento de Clóvis Bevil âcqu a DOS seus com entários ao Código Civil (va I. 4, s.a edição, pág. 344).
Na espécie, a doação fez-se por "deliberação d a Câm ara Municipal", através do " Intendente Municipal", sem necessidad e d a observância daquela d isposição coo soJidad a.
IV - De resto, a escritura em debate deve ser exa minnda de
acordo com a época em que fo i lavrada.
certo que não contém
melho res informes sobre a "Comisstio", seus componenles, seu represe nt ante e sua aceit ação à doação.
No entanto, a intenção de doar para a construção de uma
ig.reja e a uma comissão nomeada pelo Diocesa no do Estado de São
Paulo torna inequívoco o propósito do doador de benefici ar a Igreja
Católica, portanto a aceitação deve ser considerada como tácita.
A demais, o titulo contou com a presença de testemunhns e foi
registrado 0 0 livro de notas do cartório, com fi chancela do então
escrivão (fls. 2 v.O), devendo ser sublinhado que não Coi em verdade
uma doação do ponto de vista técnico, p orque ao fi nal da escritura
co nsta: "Cica ndo para a Câmara o terreno ocupado pela Matriz velha ,
quando esta for desmanchada em o qu al não mais será edificado
préd io algum".
V _ Nessas condições, por não se cuid :u de título sujeito a
registrIJ e tendo eficácia entre as partes , conforme fo i exposto, servirá como marco inicial de sucess ivas transações, desde que suas
confrontações, característicos e loca lização permitam a identificação
do imóvel t:: seja exibido ao Oficial Imobiliá rio toda a vez que um
título novo ror levado a registro e dele seja oriundo.
VI - Por con seguinte, em razão dos motivos diversos ora al inbados, nega-se p rovimento ao agravo.

e.

São Paulo, 17 de dezembro de 1973 .
aa) T~clto Morbacb de Góes Nobre, Presidente
José Carros Ferrcim de Oliveira, Corregedor-Ge ral da
Justiça e Relator
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Dr. Luiz Rubens de Almeida, Advogado
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Agravo de Petição D.o DJ-227.674 - Rio Claro - Agvte.:
Herdeiros de José de Godoy Bueno e sua mulher - Agvdo.: Oficial
do Registro de Imóveis da 1. a Circunscrição.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n. o 227.674, da comarca de Rio Claro, em que são agravantes os
Herdeiros de José de Godoy Bueno e Delphina Maria de Jesus e
agravado o Oficial Substituto da 1. a Circunscrição Imobiliária da
comarca,
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por votação unân..ime negar provimento ao recurso pelos fundamentos a seguir deduzidos.
J

Custas na forma da leJ.
I - O agravado suscitou dúvida quanto à transcrição do formal
de partiJha extraido dos autos de inventário de José de Godoy Buenoe sua mulher Delphina Maria de Jesus a favor dos agravantes (fls.
4-8) porque "os imóveis incluldos na área partilhada já pertencem
a terceiras pessoas com selJS títulos legalmente registrados, conforme
consta de trinta e duas certidões extraidas das transcrições efetuadas
neste Cartório" (fls. 2).
A dúvida foi julgada procedente (fls. 65-69), sobrevindo o
agravo de petição de fls. 70-81 oferecido pelos recorrentes. E nesta
instância o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo seu
improvimento (fls. 88-89).

Fica mantida a sentença.
II - Consoante se reconheceu nos autos V2flas são as transcrições anteriormente feitas s.obre a área objeto do título levado a
registro, segundo se infere dos documentos de fls. 17-48.
Assim sendo, gozam os titulares das mesmas transcrições da
presunção legal prevista no art, 859 do Código Civil. Bem por isso
o Decreto n.o 4,857-39 em seu art. 293 dispõe que "o registro,
enquanto não for cancelado, produzirá todos seus efeitos legais, ainda
que por outra maneira se prove que o título está desfeito) anulado,
extinto ou rescindido".
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De sorte que, apenas por ação própria poderá ser solucionado
impasse denunciado com a intervenção e participação de terceiros
que neste procedimento de jurisdição graciosa são estranhos.

ü

lU - Outrossim, sequer a transcrição de eventual remanescente
da gleba poderá ser efetuada, porquanto além de investír contra transcrições consolidadas o ato registrário próprio (transcrição) deve se
conformar sempre com os lançamentos anteriores, sob pena de infringêncía aos princípios da continuidade e segurança dos registros.

IV - De resto, no tocante à intempestividade na apresentação
da dúvida (fls. 71) ressalte-se que constitui mera irregularidade que
não vicia seu processa.mento, desde que está em jogo a matéria COll·cernente aos Registros Públicos.
V -

Nesta ordem de idéias, nega-se provimento ao agravo.

São Paulo, 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de
tiça e Relator

oüveira ,

Corregedor-Geral da Jus-

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Dr. João Fina. Sobrinho, Advogado
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Agravo d~ Petição 0. 0 DJ-229.272 - São Paulo - Agvte.
- Manoel Joaquim Afonso - Agvdo, - Oflcial do 8,0 Cartório
de Registro de Imóveis da Capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição
n, 229.272" da comarca de São Paulo, em que é agravante Manoel
Joaquim Afonso, sendo agravado o Oficial do 8.° Cartório do Registro de Imóveis da Capital.
Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
votação unânime, não conhecer do recurso.
Trata-se de agravo de petição manifestado contra decisão de
primeira instância, que julgou procedente dúvida suscitada pelo Oficial Imobiliário.
Todavia, como Doticia a certidão de fls. 36 V'l não houve preparo do reclamo, circunstância que induz renúncia e deserção do
agravo, nos termos do artigo 846 do Código de Processo Civil. Donde
o não conhecimento do recurso deserto.
São Paulo) 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito l\1orbach de Góes Nobre, Presidente

José Carlos FCI1'eira de Otiveirru, Corregedor-Geral da Jus·
(iça e Relator
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Dt. Gustavo }{orfe Júnior, Advogado
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Agravo de Petição n.o DJ-229.661 - Capital - Agvte. Valentim Prilasnig - Advdo. - Oficial do 3.° Cartório de Registro
de Imóveis da CnpÜa1.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição n.
229.661, da comarca de São Paulo, em que é agravante Valentim
Prilasnig, sendo agravado
Oficial do 3.° Cartório do Registro de
Imóveis da comarca da Capital.

°

Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
votação unânime, negar provimento ao recurso.
Trata-se de dúvida suscitada pelo agravado, que adiou o registro
de carta de adjudicação apresentada pelo agravante, extraída dos autos
do arrolamento dos bens de Amalia Anna Milda Romahn, por constar
de transcrição anterior, de n. 81.955, que O estado civil da inventariada era o de casada, quando do título registrando se verifica que
a mesma faleceu no estado de viúva. Assim, sustenta o suscitante,
somente após a retificação do estado civil da inventariada, na transcrição acima citada, é que poderia ser transcrito o referido título.
Ao cabo da medida, a sentença de fls. 42-43 deu razão ao serventuário, ensejando recurso tempestivo do interessado, regularmente
processado, opinando a Procuradoria-Geral da Justiça pela reforma
do decisório impugnado.
Mas o recurso não merece provimento.
E que, não resultando cumpridamente demonstrada a ocorrência
do indigítado lapso no registro, intuitivo que primeiro se faça a retificação do escrito acoimado de errôneo, respeitando ao estado civil da
inventariada, para, em seguida, ser executado o registro pretendido,
com o que ficará respeitando ao estado civil da inventariada, para,
em seguida, ser executado o registro pretendido, com o que ficará
resguardado o princípio da continujdade registráría.
Nem se argumente com aditamentos ulteriormente procedidos na
carta de adjudicação, posto que aqueles lançamentos restringiram-se
a corrigir imperfeições existentes no próprio processo de arrolamento,
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aonde, dentre outras irregularidades fora omitido o estado civil da
inventaf"iada, consoante se depreende de título cujo registro se pleiteia.
Nessas condições, a espécie há de ser dirimida com a demonstração do erro perante o MM. J uíz de Direito Corregedor Permanente
do Cartório em que lavrado o ato notarial, motivo pelo qual impõe-se
o improvisamento do recurso, pagas as custas na forma da lei.
São Paulo, 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente
Drs.: Cburchill Reynolds Locke e André de Faria Pereira,
Advogados
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Agravo de Petição n.o DJ-222.618 - Santo André - Agvtes.:
José Cavalini e sua mulher, Eude Fernandes Cavalini - Agvdo.:
Oficial do 1.° Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca.
ACÔRDÃO
Vistos, examinados e relatados est.es autos de Agravo de Petição
n.o 222.618, da comarca de Santo André, em que são agravantes
José Cavalini e sua mulher Elide F ernandes Cava.lini e aí!ravado o
Oficial do 1.° Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da "'Comarca,

Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por votação unânime, negar provimento ao recurso nos termos do
parecer da Procuradoria-Geral da Justiça e dos fund amentos a seguir
deduzidos.
I - O agravado suscitou dúvida quanto ao registro dos títulos
de fls. 4-4v. e de fls. 6-11, apresentados por Cláudio Ferreira e outros
e regularmente prenotados sob n.os 195.715 e 195.715, que se referem a um contrato de promessa de compra e venda de terreno a
prestações (fls. 6-11), e as duas cessões de direitos, tendo todos por
objeto o dote n,o 20 da qu~dra D.O 8 do !oceamento inscrito sob o
número 88 do mesmo cartório.

11 - Pelo contrato de fls. 6-11 os agravantes adquiriram o
terreno da firma Toledo Silva, Incorporações Imobíliárias Llmitada,
cedendo seus direitos pelo instrumento de fls. 4 a Cláudio Ferreira,
que por sua vez cedeu seus direitos sobre o mesmo imóvel a José
Cardoso Pimenta, na conformidade do termo de fls. 4v.
III - Residlu a dúvida na circunstância de os instrumentos
de cessão de Eis. 4-4v. não atenderam ao que dispõe o art. 13 do
Decreto 0.° 3.079/38, sendo certo qUie além de os títulos terem sido
exibidos em única via a segunda cessão (fls. 4v.) não possui a qualificação do cessionário e o reconheclmeoto de firmas,
Fundou-se ainda a dúvida no fato de que os agravantes ao cederem seus direitos sobre o imóvel a Cláudio Ferreira (tIs, 4) não mais
os detinham, porque em 18 de junho de 1963 foi célOcelada, por falta
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de pagamento das prestações em atraso, a averbação decorrente do
contrato de promessa de fls. 6/11, portanto anteriormente à cessão
ora r,e ferida e constante do título de fls, 4 que data de 10 de julho
de 1963 (fls. 11).
IV - A dúvida foi julgada procedente (fls . 23/25) e, inconformados , os recorrentes interpuseram agravo (fls. 27/30), manifestando-se a Procuradoria-Geral da Justiça pelo seu improvimentp
(fls. 41/42).
Fica mantida a sentença.
V - Quanto à falta de formalidades indispensáveis ao registro
dos instrumentos de fls. 4-4 v. tem razão o agravado, porque descumprido foi o preceito do art. 13 do Decreto fi.O 3.079/38 que manda
obedecer os requisitos do seu art. 11. no caso de os titulas estarem
separados em relação ao original, o que ocorre na espécie (fls . 4-4 v.
e fls. 6-11), cuidando-se da transferência de contrato.
Ademais, sem prejuízo destas imperfeições, o instrumento de
fls. 4 v. pelo qual Claudio Ferreira cedeu os direitos a José Cardoso
Pimenta não contém dados imprescindíveis à qualificação deste cessionádo e nem qualquer reconhecimento de firma, assistindo novamente razão ao agravado.
VI - Por outro lado, restou provado nos autos que os agravantes ao cederem se.us direitos referentes ao contrato de fls. 6-11
a Claudio Ferreira, de acordo com o escrito de fls. 4 que data de 10
de julho de 1963, não mais poderiam fazê-lo à vista do documento
de fls. 19, de 18 de junho de 1963, que comprova o cancelamento
da averbação em seus nomes devidos a falta de pagamento das prestações para com os promilentes vendedores (fls. 6-11).
E não obstante reconheçam os agravantes que "as demais cessões serão objeto de posteriores adaptações ao preceituado em lei"
(fls. 30), por outras palavras, admitam a necessidade de regularização
dos instrumentos de fls. 4-4 v. para fins de eventual registro, o que
pleiteiam no recurso é incabível em processo de dúvida (fls. 30).
Apenas pelos meios próprios poderão discutir a anulação do
cancelamento de averbação de fls. 19, porquanto quando não fossem
os ponderáveis argumentos expressos no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (fls. 41-42) que se adota, sobreleva notar que o
requerente da medida extrajucliciClI contestada pelos agravantes não
foi parte neste processo, valendo consignar que este talvez a isso não
se prestasse.
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VII - Por esses motivos nega-se provimento ao agravo.
Custas na forma da lei.

São Paulo, 3 de julho de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da J ustiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício
Dr. Nilço Soares de Carvalho, Advogado

70 -

BOLETIM DA ASSOCIAÇáO DOS SERVENTUáRIOS
DE JUSTIÇA. DO ESTADO DE SÃ.o PAULO
..

Agravo de Petição n.o DJ-221.818 - São Bernardo do Campo
- Agravante: Severino Martins dos Santos - Agravado: Oficial do
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
221.818 da comarca de São Bernardo do Campo, em que é
-agravante Severino Martins dos Santos e agravado o Oficial do Cartório de Registro de l móveis e Anexos da Comarca.
'D. O

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

l - O agravado suscitou dúvida em transcrever o fonnal de
partilha de fls. 6-30, extraído dos autos de inventário dos bens deixados por Gertrudes :Maria das Dores e Joaquim Mariano Alves da
'Silva, conhecido também por Marcelino Alves da Silva (fls. 11 e 32).
Referido formal de partilha tem por objeto o imóvel descrito
às fls. 15-16 com 104.625,00 m2 e situado no Bairro Pedra Branca,
que chegou ao domínio dos "de cujus" através de compra feita a
-Gertrudes Maria de Jesus, na conformidade do instrumento particula.r de 17 de dezembro de 1902 (fls. 32), título esse não sujeito
a registro por ser anterior ao Código Civil.
II -

Residiu a dúvida na dificuldade de se apurar qual a área,

.e quais as suas confrontações, adquiridas pelos "de cujus" através
-do escrito particular de fls. 32 (17-12-1902), que é genérico e apenas
menciona a venda de um terreno no Bairro da Pedra Branca.
Outrossim, várias alienações foram feitas pelos '(de cujus", sem
.qualquer discriminação das áreas vendidas, tendo em vista terras
localizadas no Bairro da Pedra Branca (fls. 37, 38, 42 e 44), em
decorrência da aquisição feita pela escritura de 17 de dezembro de
1902, que vem a ser a origem das transmissões posteriores.
Nestas condições, não tem o agravado elementos para saber se
.() remanescente de 104.625,00 ro2, constante do título registrando,
realmente existe e se possui tal disponibilidade e qual vem a ser suas
.confrontações.
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lI! - A dúvida foi juJgada procedente (fls. 62-63); inconformado, o recorrente agra vou (fls . 65-67), e o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é por seu improvimento (fls. 76).
Fica mantida a sentença,
IV - O titulo de 1902 (fls. 32), posto que anterior ao Código
Civil e portanto não sujeito ao registro nos termos do art. 244 da
Lei dos Registros Públicos, omit i à dimensão da área adquirida pelo
"de cujos" com suas confrontações e carélcterísticos, localizando-a
apenas no bairro da Pedra Branca.
Ademais, a partir desta aquisição foram proced idas algumas
alien.ações (fls. 37) 38 , 42 e 44), que também não consignaram as
áreas vendidas com as especificações necessárias, e até desapropriação
recaiu sobre a gleba de terras (fls. 50) sem solucionar oestes autos a
questão importante dos característicos e confrontações do remanescente.

Por:- outro lado o exame do título 1-..vado a registro como das
certidões que provam a venda de partes da área originária a terceiros
(fls. 37-44) com dimensão ignorada até agora, mostra a gravidade da
dúvida - (fls . 58-61) quanto à grandeza do remanescente e exatidão
dos confrontantes nos autos de inventário c nos títulos referentes às
alieoações subse:qUentes ao instrumento de 1902.
V - Dessarte, por ocorrer na espécie divergência quanto aos
característicos e cowrontações do r rn nnesc me de 104.625,00, para
fins de se a val.iar sua disponibilidade, em face das inúmeras alienações concretizadas, o registro pretendido não poderá ser deferido
porque não foi obedecido o item 5.° do artig~ 247 do Decreto n.
4.857-39, em atenção aos prindpios da certeza e da segurança dos
Registros Públicos.
Pelos fundamentos expostos, nega -se provimento ao recurso.

Custas na forma da lei.
São Paulo, 3 de jUlllO de 1973 .

aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presiden(c
José Carlos Ferreira. de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator

Sylvio Cardoso Rolim , Vice-Presidente, em exercício

Dr. Horácio de Cafl'alho Júnior J Advogado
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Agr2VO

de Petição n.o DJ-222.228 -

vante - Catharína Alies Agravado Registro de Imóveis da ll.a Circunscrição.

São Paulo -

Agra-

Oficial do Cartório do

AC6RDÃO
Vistos) relatados e discutidos estes autos de agravo de petiçãon. 222.228, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Catharina
AlIes e agravado o Oficial do Registro de Imóveis da 1 I,a Circunscrição.
Acordam, em sessão do Conselho SUDerior da Magistratura}
por votação unânime, negar provimento ao -recurso.
Tendo a agravante Catharina Alies solicitado, como solteira, a
averbação desse estado civil à margem da transcrição ll. 166.702,
de 2-9-68, referente a imóvel por ela adquirido como casada, sob
comunhão de bens, como Nelson Saturnino Viana, o senhor oficial
do 11.0 Registro de Im6veis adiou o registro, suscitando dúvida,
porque, embora anulado .o casamento, o imóvel fora adquirido na
constância do mat.rimônio, parecendo-lhe que ::l ordem sucessiva prevista pelo art. 244 do Regulamento de Registros Públicos exige antes,
o registro da partilha do bem que se comunicou, no momento mesmode sua aquisição, com o patrimônio do cônjuge.
Oficiando no feito, o DL Curador de Registros Públicos opinou
pela improcedência da dúvida (fls. 47-49). Julgada procedente (fls.
51-53) recorreu a suscitada, tendo a Procuradoria-Geral da Justiça,
preliminannente, sustentado que, em matéria de dúvida, a decisão·
é recorrível através de apelação e, no mérito, opinado pelo improvimemo do recurso.

o

recurso in casu, é o de agravo de petição.

Coro efeito, é inadmissível a apelação quando o valor da causa
for "igualou inferior a duas vezes, o salário-minimo vjgente Das
Capitais respectivas dos Territórios e Estados" (Código de Processo
Civil, art. 839, com a redação da Lei ll.o 4.290, de 5-12-63). A
única exceção é a dos feitos propriamente inestimáveis, previstos no
artigo 140 - parágrafos 2.° e 3.° da Lei Processual Civil (texto que
B<lLET1M DA ASSOCIAÇÁO DOS SERVENTUÁRIOS
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abrange exclusivamente os casos do artigo 822, us. I e lI, a saber,
ações relativas ao estado e à capacidade das pessoas).
Oral no processo de. dúvida a respeito de registro de imóveis
não há autor nem réu. f, suscitada pelo serventuário, por dever de
ofício, o qual não é parte diretamente interessada. O que lhe interessa é a qualificação dos títulos apresentados, sob o aspecto da
legalidade e da validade.

Assim, se o processo de dúvida não dispõe de estimação, nem
a lei cogita de lbe dar valor, a cooclusão inevitá.vel a chegar-se é
a de que das decisões p(oferidas pelo juiz não cabe o recurso de
apelação, em face da disposição expressa do artigo 839 do Código
de Processo Civil.
J

E de se ressalLar que "no Código Civil e nas leis de direito
substanti vo está todo o direito material do registro; [Ias leis sobre
registro e outras, que a ele se referirem, todo o direito formal.
Qualquer regra jurídica sobre a modificação dos direitos, pretensões
e exceções com efeito real, pertence ao direito material de registro;
todas as regras jurídicas sobre a competência dos oficiais do registro,
sobre o pedido e processo do registro, sobre pressupostos para a competência ou atuação do juiz do registro", pertencem ao direito formal
do registro", segundo ensinamento de Pontes de Miranda, in T ratado
de Direito Privado, vai. U, pane especial, parágrafo 1.2 ] 6, págs..
211-212.
Então, é lícito admitir-se que o Código de Processo Civil, lei
adjetiva, 6 inaplicável a qualquer discussão ou decisão administrativa a respeito da tramitação do processo de dúvida.
Tanto isso é verdade que a pr6pria lei de registros públicos,
no seu artígo 220 dispõe que "as leis locais poderão estabelecer
recursos sobre essas decisões, sempre, sem prejurzo do processo contencioso) a que os lnteressados poderão recorrer".

E, no Estado de São Paulo, a lei local, o Decreto-lei CompleJmentar o. 3, de 27-8-69 (Código Judiciário) prescreveu para a
espécie, recurso próprio, agravo de petição ao Conselho Superior da
Magistratura (art. 64, VI), o mesmo recurso previsto no Decreto n.
14.234, de 16-10-1944.
Assim tem decidido este Conselho, conforme julgados in Revista
dos Tribunais: 350-331; 356-266; 232-294; 415-173; Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça: 11-546; 12-442-443 e Agravos
de Petição ns.: 176.741~ 173.505~ 217.905, 215.363,208.690, etc.

°

Decreto-lei n. 1.000, de
Somente quando entrar em vigor
21-10-69 (o Decreto D. 71.523, de 11-12-72 prorrogou até 30-6-73
o prazo para execução dos serviços concernentes aos registros pú74 -
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blicos, é que o recurso próprio será o de apelação, conforme a previsão do art. 206 desse novo regulamento.

N o mérito, a sentença merece confirmada.
A agravante pretende que se proceda à averbação no registro de
imóveis, à margem da transcrição n. 116.702, da alteração de seu
estado civil, de casada para solteira, em conseqüência de decisão judicial de anulação de seu casamento, já averbada no registro civil. A
pretensão da agravante não pode ser acolhida porque não se enquadra
entre os atos enumerados no art. 178, letra s, do Decreto n. 4.857,
de 9-11-39, nem se trata de averbação que atenda aos casos mencionados no art. 285 do mesmo decreto.

A anulação do casamento da agravante, já averbada no registro
civil, não traz como conseqüência o direito do cônjuge de retirar-se
com todos os bens que trouxe para o casal, como é pretendido por
ela, hipótese a verificar-se apenas no casamento nulo.
No casamento anulado opera-se a partilha dos bens do casa]
conforme o regime adotado.
A Lei n. 4.121, de 27-8-62, invocada pela agravante, não a
favorece neste processo de dúvida, em que nâo é possível conceituar
como bens reservados os que pude.ssero ter sido adquiridos por ela,
visto tratar-se de matéria de prova a ser produzida em processo contraditório, como bem acentuou a decisão agravada.
Ante o exposto, é negado provimento ao agravo, pagas as custas
como de direito.

São Paulo, 3 de julho de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim, Vice·Presidente, em exercício

Dr. Marcello Paes Baneto, Advogado
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Agravo de Petição a.o 217.624 - São Paulo Agravante:
Justiniano José da Silva - Agravado: Oficial do 6.° Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca da Capital.

ACóRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição
n. 217.624, da comarca de São Paulo, em que é agravante JusLÍruano
José da Silva, sendo agravado o Oficial do 6.° Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca da Capital,
Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por
votação unânime, negar provimento ao recurso.
Trata-se de dúvida suscitada pelo agravado, que adiou o registro
de compromisso de compra e venda que lhe fora apresentado peloagravante. Aduz, resumidamente, que o Dr. Aniz Camillo Saad, Fernando Antonio Corte, Nagib Madame e Jorge Salomão Haddad adquíriram, pelas transcrições ns. 174.140 e 174.141) uma gleba situada
no 26.° subdistrito de Vila Prudente, de cerca de cinco alqueires a
qual constituíram em loteamento, vindo a compromissar a renda os
respectivos lotes, com designação do nome da rua, número e quadras.
Sustenta haver necessidade de inscrição do referido loteamento, como
determina a legislação pertinente a matéria. Ademais o contrato
apresentado não trazia outorga uxória e havia erro quanto à localização da área, que é Vila Prudente e não Ipiranga. Por outro lado,
não havia prova de quitação para com o Instituto Nacional de Previdência Social.
A impugnação do suscitado (fls. 27) seguiram-se as manifestações do suscitante (fls. 49) e do Dr. Curador (fls. 52), vindo a sentença de fls. 53/55 a dar pela procedência da dúvida, ensejando,
recurso do interessado (fls. 57), regulc1fmente processado tendo a Procuradoria-Geral da Justiça opinado pela confirmação do julgado (fls.

72/73),
Não merece provimento o recurso.
É que, tirante as irregularidades formais concernentes à falta

de assinatura das mulheres dos compromiteDtes vendedores e à errônea
índíc::\ção do subclistrito) facilmente cODvalidáveis, mas impedientes
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do registro, urno outra formalidade, de maior relevo e de ordem
pública, fora postergada pelos vendedores.
Pois, cuidando-se de promoção de loteamento, não se atentará
à necessidade de inscrição deste, nos termos do disposto no artigo 1.°
do Decreto-lei D. S8 de 10 de dezembro de 1937.
Sustenta o agravante a desnecessidade da medida, à vista de
não ter ocorrido oferta pública referida no menclonado dispositivo
legal e ainda porque os lotes foram vendidos em partes certas, destacados de maior porção.
Evidente o desconcerto dessa opinião.

No que permite à publicidade da oferta, vem a pêlo o magistério
de Serpa Lopes, apoiado na lição de Gasca, no sentido de que "não
se faz mister urna oferta processada por anúncios em jornais, pois
variadõs são os meios pelos quais Ge pode manifestar, destacando-se
dentre eles a exposição da coisa com o intuito de vender, não havendo
por assim dizer, forma especial de torná-la definida. São as circunstânc.ias que deverão indicar se existe ou não oferta pública e é incontestável a sua configuração quando se tratar de um terreno dividido
em muitos lotes, com as respectivas plantas aprovadas pela Prefeitura
e exposto à venda publicamente, ainda que prescindindo de anúncios
pela imprensa" (Tratado dos Registros Públicos, voI. In página 46).
E outro não é o fragmento que se colhe em Wilson de Souza
Campos Batallia (Loteamentos e Condomrnio, tomo I, página 265).
De conseguinte) tratando-se desenganadarnente de loteamento e
vislumbrando-se nitidamente na espécie negócio jurídico sujeito à incidência do Decreto-lei D,o 58, diploma de ordem pública e, pois, de
normatividade cogente, a obrigatoriedade do prévio registro apresenta-se imprescindível e nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho
(cf. Agravos de Pebção n.os 118.649 de São Paulo, 142.284, 198.426
e 214.523 de Campinas).
Nessas condições, nega-se provimento ao agravo, mantida a decisão recorrida pelos seus fundamentos e pelos acima expendidos.
São Paulo, 11 de junho de 1973,
aa) Tácito l\1orbach de Góes Nobre, Presídente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Alceu Cordeiro Fernandes, Vice-Presidente
Justiniano José da Silva, Advogado
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Agravo de :Petição 0 . 0 DJ-222.l06 - São Paulo - Agvte.:
Giambattista Serra Di Nervi - Agvdo.: Oficial do Registro do 15. 0
Cartório Imobiliário.
ACÓRDÁO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição
n. 222.106, da comarca de São Paulo, em que é agravante Giambattista Serra Di Nervi, sendo agravado o Oficial do Registro do 15. 0
Cartório Imobiliário.
Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas
na forma da lei.
Trata-se de dúvida suscitada pelo ag.ravado, que adiou o registro
de título apresentado pelo agravante, sob o fundamento de que o
documento não figurava entre os enumerados no Decreto 0.0 4.857, de
9 de novembro de 1939, não podendo, dessarte, ser registrado em
Cartório de Registro de Imóveis.
À impugnação do suscitado seguiram-se manifestações do suscitante e do Dr. Curador, vindo a sentença de fls. 17-18 a dar pela
procedência da dúvida, ensejando agravo de petição do interessado,
regularmente processado, sendo pelo jmprovimento o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.

O recurso não merece provimento.
O agravante pretende ver registrado um instrumento de proposta
de aquisição de imóvel, sustentando que o documento configura verdadeiro contrato, enfeixando direitos e obrigações não s6 para com as
partes pactuantes, como ainda para com terceiros.
Contudo, bem salientou o Oficial Imobiliário que o referido
documento não figura no elenco dos títulos registráveis, enumerados
pela Lei dos Registros Públicos ou outros diplomas posteriores~ certo
ainda que nem todos os contratos geradores de direitos e obrigações
são passíveis de registro no Registro de Imóveis.
Aínda que assim não se entendesse, observa-se que o questionado documento não atende aos requisitos constantes dos urtigos 252
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e 237 do Decreto n.O 4.857, de 1939, motivo pelo qual não havia
como determinar-se o registro pleiteado.
Nesse sentido a doutrina (Serpa Lopes, Tratado vol. IV, 4. a ed.,
n. 744, pág. 527) e a Jurisprudência deste E. Conselho (Rev. dos
Tri bs. 415-171 e 433-150).
Pelo expendido, impõe-se o não provimento do agravo interposto>.

São Paulo, 13 de julho de 1973.

aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Syhio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício
Dr. Natan Muracbovsky, Advogado
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Agravo de Petição 0.° DJ-218.094 - São Paulo - Agvte.:
Fritz Rosenbaurn - Agvdo.: Juízo da Vara dos Registros Públicos
{Ía Capital.

AC6RDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
218.094) da comarca de São Paulo, em que é apelante Fritz Rosenbaum e apelado o Juízo da Vara dos Registros Públicos da comarca
-da Capital.
Acordam, os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por votação unãoime, em conhecer do recurso como agravo de petição
e ao mesmo negar provimento.
O agravante requereu ao Juízo da Vara dos Registros Públicos

.o registro de documento particular de compromisso de compra c
venda celebrado com Idaly Paiva, referente ao préd.io e respectivo
terreno situado nesta Capital, à Avenida Adolfo Pinheiro, n. 4.264,
casa 4-A, atual Avenida Santo Amaro, n. 4.349, casa 17. Alegou
·que tendo pago i ntegralmente o preço convencion ado, necessi lava inscrever o título a fim de obter adjudicação compulsória do imóvel] nas
1ermos do arOgo 346 do Código de Processo Civil.
Determinada a remessa da petição ao Iufzo Cível, o magistrado
titular da Vara à qual foi redistribuído o pedido oegou sua competência e ordenou o retorno do mesmo ao Juízo de origem.
Neste último veio a ser processada a medida, com intervenção
·de Idaly Paiva, que apresentou o arrazoado de fls. 21-23) acompanhado das peças de fls. 24/60, sustentando o descabimento da pretensão inicial.
O DI. Curador opinou pelo deferimento do pedido (fls. 61-72),
no de fls. 94/95.

segu ~ndo-se

O despacho de fls. 102 determinou a audiência do Oficial Imobiliário, convergindo para os autos a fala de fls. 102 v., sobre a qual
manifestou-se a interveniente (fls. 104/108).
A senlef,lça de fls. 110/111 indeferiu o pedido forma1i2ado na
peça inicial, aColhendo os motivos declinados pelo serventuário, tendo
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o requerente, irresignado, interposto o agravo de petição de fls.
113/115, recebido e processado como recurso de apelação, sendo
pelo improvimento o parecer da Procuradoria-Geral da" Justiça.
Submetido à apreciação da CoIenda 2. a Câmara Civil do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado, o recurso nâo foi conhecido, por
entender a Turma Julgadora que a decisão recorrida, resultante do
processo invertido de dúvida, cujo emprego tem sido tolerado, deveria ser decidida pelo Conselho Superior da Magistratura, nos
termos da legislação aplicável à espécie (Decreto-lei Estadual n.
14.234, de 16 de outubro de 1944, artigo 35, c.e. Código Judiciário do
Estado, artigo 64, VI e Decreto-lei Federal n. 4.857, de 1939,

artigo 220).
Realmente, a hipótese é de dúvida inversa, sujeita a juJgamento
de segundo grau por este Egrégio Conselho, como bem remarcou o
acórdão de fls. 136/137.

Mas do recurso conhece-se como agravo de petição, tal como
foi ioterposto, por ser o adequado à espécie. Em conseqüência, procedam-se as necessárias anotações.
Entretanto, não merece provimento o recurso.
É que o título exibido pelo agravante, com efeito) nâo reunia
condições de ser registrado.

Mero recibo de sinal, desvestido dos requisitos do artigo 252 da
Lei dos Registros Públicos, o documento em que se apoia O recorrente
é irrito para os fins colimados, seodo inviável a sua complementação
com fontes de informação outras que não as integrantes do próprio
instrumento.
Falto dos pressupostos condicionantes de sua ad.missibilidade.,
não havia mesmo como determinar-se o registro pretendido, sendo
nesse sentido a doutrina (Serpa Lopes, Tratado, vaI. IV, 4. a ed., n.
744, pág. 427) e (Revista dos Tribunais, vols. 415/171 e 433-150).
Nessas condições, fica mantida a decisão de primeira instância,
pelos seus fundamentos e pelos ora expendidos, pagas as custas. na
forma da lei.
São Paulo, 13 de julho de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente

José Carlos Ferreira de Oli\'eira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
Syh'io Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício
Dr. Bernardo Braun, Advogado
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Agravo de Petição 0.° DJ-219.308 Campinas - Agvte.:
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS - Agvdo.: Oficial
do 1.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

ACóRDÃO
Viscos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição

n.O 219.308 da comarca de Campinas, em que é agravante o Instituto
Nacional de Prevídêl1cia Social e agravado o Oficial do 1.° Cartório
de Regístw de ImóveÍs da Comarca.
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por
votação uoânjme, oegar provimento ao recurso pelos fundamentos a
seguir deduzidos.
I - O agravado suscitou dúvida, quanto a averbação da cerlidão de fls. 11/14 passada pela Municipalidade de Campinas que versa
sobre a divisão da área de 16.898,80 m2. Esta é remanescente da
gleba de terras pertencentes ao antigo LA.P .C. atualmente ao agravante, com 304.290,22 rn2 e o objeto da transcrição 10.064.
Residiu a duvida na circunstância de que o registro pleiteado
não é de um simples desmembramento mas de um indubitável loteamento, por isso que deveria ser feita sua inscrição nos termos do
Decreto-lei n. o 58, de 10 de dezembro de 1937.
TI A dúvida foi juJgada procedente (fls. 34/36); írresignado,
o recorrente agravou (fls. 37/38) obtendo parecer favorável da Procuradoria-Geral da Justiça (fls. 51/53) .

Fica mantida a sentença.

lU -

Ao exame da certidão de fls. 11114 e das vlantas de fls.
2B/29 nota-se que o empreendimento do agravante Dão se circunscreve ao mero desmembramento de área oaTa fins do art. 285 da Lei
dos Registros Públicos.
•
Envolve um loteamento, tanto que deu-se a abertura de ruas e
logradouros públicos. O Dec.-lei 271, de 28 de fevereiro de 1967,
define o que deva se entender por loteamento fornece o critério distintivo com o desmembramento:

"Art. 1,° -
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§ 1.0 - Considera-se loteamento urbano a subdivisão de área
em lotes destinados à edificação de qualquer natureza que não se
enquadre no disposto no parágrafo 2. 0 deste artigo.
§ 2.° - Considera-se desmembramento a subdivisão de área
urbana em lotes para edificação na quqal seja aproveitado o sistema
viário oficial da cidade ou vila sem que se abram novas vias ou logra
douros públicos e sem que se prolooguem ou se modifiquem os existentes.
IV - A divisão foi feita pelo agravante em quatro quadras e
estas em cincoenta lotes construídos (fls. 28) e a disposição da área
estas em cinqüenta lotes construídos (fls. 28) e a disposição da área
maior decorreu de imperativo legal (Decreto n. o 62.698/68).
u

Todavia, a venda dos lotes construLdos deu-se pelo sistema "do
pagamento do preço a prazo em prestações sucessivas e periódicas",
como se infere do documento de fls. 15/ 17 (cláusula 7. 3 ) e este
ajuste pressupõe condições anteriormente estabelecidas em um contrato padrão ou tipo (Decretos n.os 55.738/65 e 56.793/65). Referidos
característicos são da essência do loteamento e estão previstos no
Decreto-lei D.o 58/37.
Por outro lado, é certo que ostensivamente não houve a "oferta
pública" para a alienação dos lotes.
Entretanto, pouco relevo tem o fato de os imóveis terem sido
vendidos aos assôciados do agravante ou aos seus antigos locatários,
quando também de uma forma ou de outra houve oferta (fls. 19-22).
As disposições legais a respeito tão-somente deram preferência a eles
na aquisição dos imóveis, porque não havendo de nenhum modo
o exercício desse direito de preferência as alienações posteriores deveriam ser oferecidas por edital público, ou por concorrência pública
ou por leilão (Decretos ns. 55.738/65 - 55.955/65 e 56.793/65).
Qualquer um dos meios de alienação enfocados pelas leis que
disciplinam a matéria configura inegavelmente a "oferta pública, e
pois o loteamento.
A propósito vale destacar o V. Acórdão do Conselho Superior da
Magistratura, no processo n.o 118.649 da comarca de São Paulo no
qual se discutiu o requisito da oferta pública que no caso concreto
não se manifestara aparentemente.
V - Ora, a seqüência criada pela lei em relação à venda dos
lotes do agravante traduz a "oferta pública", que somada aos outros
aspectos já consignados reforça a idéia de ter ocorrido um loteamento
induvidoso e não um simples desmembramento, que não requer e
não se sujeita a tais particularidades e implicações.
Aos próprios associados ou aos ex-locatários é feita a oferta de
compra, e a diferença com outros adquirentes está em que os priBOLETIM DA ASSOCIAÇ.lQ DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAULO
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meiros contam com um direilo pessoal de preferência, o qu al uma
vez Dão exercido desloca a oferta para o domírtio público, por força

de lei, portanto para quem aparecer (Agravo de Petição n.O 198.426
da comarca de CampiIl3s).
Vl - No mais, o artigo ] .o do Decreto-lei n.o 58/37 não faz
distinção quanto à qu ali dade dos proprietários ou co-prop rietários.
Dessarte não é possível reco nhecer uma exceção em função da natureza autárquica do agravante. como pareceu à Procuradoria-Geral da
Justiça (Os. S I /5 3).
VII - Nesta ordem de idéias, por se divisar na espécie um loteamento e não o mero desmem bramento alvitrado 0010 recorrente,
impõe-se a ob!icrvância das presc rições legais concerne;,tes à inscrição,
mot.ivo essc que justifica ímprovimento do agravo.
Cu stD~ na fonua da lei.

°

São Paulo, 3 de julho de 1973 .
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Fet'Nira de Oliveira, Corregedor-Geral da Just iça e R elator
Syl vio Cardoso Rolim, Vice-Preside nte, em exercício
Dr. MuTilo Campos Castro, Advogado
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.Pl"ocesso de Recurso D.O 49/72 - GAPRE 4 - Capital
Recte. Rubens do Amaral Gurgel Recda. Comissão de
Concurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso manifestado
por Rubens do Amaral GUIgel contra a decisão da Comissão de
Concurso de remoção e promoção para provimento do 12. 0 Cartório
do Registro de Imóveis da Capital - classe especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
sem divergêncja, negar provimento ao recurso para que subsista, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão recorrida.
O recorrente, titular do Cartório do Registro de Im6veis e Anexos
da comarca de Jundiaí, não se conforma com a decisão da Comissão
de Concurso qu~ deixou de lhe computar um ponto pelo exercício
"interino" do cargo de escrivão, nos termos do artigo 20, parágrafo
úllÍco, n.O 9, do Decreto-lei 0.° 159/69, no concurso para o provimento do 12. 0 Registro de Imóveis desta Capital.
Alega que não há diferença conceitual entre "substituíção" e
"interinidade", consoante entendeu a Comissão de Concurso, porquanto, ao acrescentar ao art. 20, letra "a") da Lei n.o 819/50, o
número ('XI", que dava ao "exercício interino do escrevente, durante
três anos, DO cargo de serventuário - 1 ponto") a Lei D.o 2.872/54
teve, corno justificativa) no Projeto de Lei n. O 1.241/53, o seguinte
fundamento: "Há escreventes que acumulam as suas funções com as
do serventuário, quando estes comissionados em outras funções. É
justo que se dê ao escrevente, que acumula encargos, um ponto por
três anos de substitwção".
Sustenta ainda, o recorrente, que as definições gramaticais e
doutrioárias da expressão "interinidade" não fazem a distinção que
pretende a Comissão; ao contrário, equiparam-na ou dão-lhe o mesmo
sentido de "substhuição".
Mas tais argumentos improcedem, como bem demonstrou a decisão recorrida.
Com efeito, não se pode confundir "interinidade" com "substituição" não só em face da boa doutrina do Direito Administrativo,
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUáRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S10 PAULD
..

-

85

como ainda ante o espírito da lei e a d isciplina vigente em matéria de
concursos para provimento de se rve ntias.
O s funcionários int erinos somente ocupam cargos isolados, quando deles se afastam os titulares, ou quando se achem vagos tais cargos.
Em ambas as hipóteses, tal ocorre porque inexistem substitutos legais
para o exercício do cargo.
Diversame nte , quando se trata de cargo de cant:.ira, como O é
indiscutivelmente o de serventuário da justiça, por fo rça do anigo 4. 0
do Decreto-le i 0.° 159/69, as substimições do titular da serventia,
quaisquer que seja m, operam-se automaticamente p or via de seu
subst ituto legrl l, que é, em geral, o primeiro escreventc c oficial maior.

E certo que O Decrelo n.O 5.129, de 23 de julho de 1931, fala,
i.odistinta ruente, em substi tui ção e interinidade, para a mesma h ipótese. Mas cssa imprecisão de terminologia n ão se reveste de m aior
signif icação, pois jamais teria o condão de transmudar os conceitos
técni cos de substitu ição e interinidade. Além do ma is tal diploma,
destitu ído de qualquer técnica, já se encontra revogado exp ressa mente
pelo Decreto-lei D.o 159/69.
Acresce que o estatuto dos funcionários públicos p aul istas. tanto
o antigo como o atual, faz perfeita distinção entre os conceitos de
interinidade e substituição, servindo como subsídio exegético p ara a

matéria (cfr. DeCrell>-lei D.o 12.273, de 28- 10-41 , art. 16; Decreto
D.O 26.544, de 5-10-56, art. 38, iDCS. Ve VI; Lei Estadual n .O 10.261,
de 28-10-68, arts. 23 / 24).
Irrelevante, outross im, o fato da Lei 0.° 2 .656, de 2 1-1-54, ter
introduzido O inc. X[ ao art. 20 da Lei n.o 819/50, contemplando
com ma is um po nto O exercicio interino do escreve nte, durante três
a nos, 00 cargo de serven tuário.
E ainda qu e se admita , fosse intenção do legislador, a de beneficiar O escrevente com as pse udo-interinidades, o qu e e deduziria
da justificação do projeto de lei que se cooverteu lia lei supcamencionada, fo rçoso co nvir que tal objetivo não se coad una com o
atual sistema do Decreto-lei 0.° 1 59/69, onde vige m novos princípios
e diferentes normas, que devem ser interp retada s de acordo com a
nova sistemática das demais disposições adm in istra tivas. E estas.
doutrin ariam ente, fazem perfeita disti nção ent re os conceitos d~ substituição e interinidade.
Basta notar que além do disposto DO inc. IX do parágrafo único
d o art. 20 do D ecreto·lei n. O 159/ 69, consigna este diploma o principio contido no art. 57, § 2.0, segundo o qual somente no caso de
inexistência de escrevente na serven tia, poderá o Governador provê-la
em ca ráter interino com quem venha livremente a escoU1er. Vale
dizer: em havendo afastamento do titular da serventia, sem ter ocorrido
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vaga, ocorrerá a substituição normal, automática, de conformidade
com o princípio adotado pelo art. 57, "caput", isto é: responderá pela
serventia o oficial maior ou, na falta deste, o escrevente mais graduado.
Ora, o recorrente jamais exerceu interinamente, pelo prazo de

tr,ês anos, consecutivos ou não, o cargo de serventuário, como exige
o inc. 9.° do parágrafo único do art, 20 do Decreto-lei n.O 159/69.
Apenas substituiu o titular do cartório como seu substituto legal, em
diversos períodos, consoante se evidencia da certidão de fls. 19, pouco
importando os equívocos de nomenclatura de seus títulos de substituição,
Por aí se evidencia o acerto com que agiu a Comissão de Concurso ao negar ao recorrente a contagem de mais um ponto, ora reclamado, sem base jurídica.
Adotando-se os demais argumentos da lúcida decisão recorrida,
nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 13 de julho de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presjdente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça e Relator
S~'lvio

Cardoso Rolim, Vice-Presidente em exercícjo
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Processo de Recurso n. o 49/72 - GAPRE 4 - Capital
Recte.: Paulo de Tarso da Rocba Lessa - Recda.: Comissão de

Concurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recu('so oposto por
Paulo de Tarso da Rocba Lessa contra a decisão da Comissão de

Concurso de remoção e promoção para provimento do 12.0 Cartório de Registro de Imóveis desta 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 jurídicos fundamentos.
O recorrente, escrivão titular do Cartório do Registro de Im6-

veis da 1. a Circunscrição da comarca de Presidente Prudente, não,
se resigna com a decisão da Comissão de Concurso que lhe negou a
contagem de mais um ponto pelo exercício do cargo de escrivão, a
título de substituição do então titular da serventia, quando ainda
escrevente. Argumenta que. tais funções foram desempenhadas na
condição de escrivão jnterino em virtude de licenças do então tituJar ~
como consta dos respectivos tennos de compromisso.

Mas não lhe assiste nenhuma razão.
O item 9.° do § único do art. 20 do dec.-Iei n. 159-69 somente
autoriza a contagem de mais um ponto ao candidato quando se trate~
efetivamente) de "exercício interíno, pelo candidato, do cargo de serventuário, durante 3 (três) anos consecutivos ou não".
E como não se pode confunclir o conceito de funcionário interinocom o de funcionário substituto, segundo a nossa melhor doutrina de
Direito Administrativo, é óbvio que se deve entender legislação espe-·
cífica, consagrada no dec.-Iei 159-69, dentro do rigor da técnica.
Ora, os interinos somente ocupam cargos isolados, quando os.
titulares deles se afastam por qualquer motivo, ou quando se cuidam
de cargos vagos. Em ambas as hipóteses, somente porque inexistem
substitutos legais para o exercício do cargo.
Em se tratando, porém, de cargo de carreira, como o é indiscutivelmente o de serventuário da justiça, por força do ãrt. 4.° do citado·
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dec.-lei 159-69, as substituições do titular da serventia, qualquer que
seja, operam-se por via de seu substituto legal, que é, em geral, o
primeiro escrevente e oficial maior.
Foi o que ocorreu com o recorrente, que exerceu, em diversas
ocasiões, o cargo de escrivão, a Utulo de seu substituto legal e nunca
em caráter interino, a despeito da errônea designação constante dos
termos de comproffilsso.
A propósito, convém lembrar a perfeita distinção entre os conceitos de interinidade e substituição, feita tanto pelo antigo como
pelo atual estatuto dos funcionários públicos paulistas (cfI. dec.-Iei
12.273, de 28-10-41, art. 16; dee. 26.544, de 5-10-56, art. 38,
ines. V e VI; Lei est. 10.261, de 28-10-68, arts. 23 e 24),
Donde a ineficácia das confusões de nomenclatura constantes do
decreto n. 5.129, de 23-7-31, ora se referindo a substituição ora
aludindo a interinidade, para a mesma hipótese. Aliás, tal diploma,
destituído de qualquer técnica, encontra-se revogado expressamente
pelo dec.-lei 159-69.
Irrelevante, outrossim, o fato da lei D. 2.656, de 21-1-54, ter
introduzido o inc. XI ao art. 20 da lei paulista 819-50, contemplando
com mais um ponto o exercício interino do escrevente, durante três.
anos, no cargo de serventuário.
Isso porque, ainda que fosse intenção do legislador, demonstrada
através da justificativa do projeto de lei que se transformou na lei
estadual 0.0 2.656/54, a de beneficiar o escrevente com as pseudointerinidades, forçoso convir que tal objetivo foi alterado pelo atual
sistema instituído pelo dec.-Iei 159-69, onde vigem novos princípios
e djferentes normas, que devem ser interpretadas de acordo com a
sistemática das demais disposições administrativas, as quais, doutrinariamente, fazem perfeita distinção entre os conceitos de substituição
e interinidade.
Basta notar que além do disposto no inc. IX do Parágrafo único
do artigo 20 do decreto-lei n. 159/69, consigna este cJjploma o princípio contido no artigo 57, parágrafo 2.°, segundo o qual somente
no caso de inexistência de escrevente na serventia vaga, poderá o
Governador provê--la em caráter interino com quem venha a escolher
livremente. Vale dizer: em havendo afastamento do titular da serventia, sem ter ocorrido vaga, ocorrerá a substituição normal, de
conformidade com o princípio adotado pelo artigo 57 "caput", isto é:
responderá pela serventia
oficial maior ou, na falta deste, o escrevente mais graduado.
Por aí se verifica que a Comissão de Concurso, longe de se
afastar da lei, ateve-se à sua verdadeira exegese, aplicando-a com
acerto e excelentes fundamentos de direito.

°
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Donde se negar provimento ao recurso, sem di vergência de
votos.
São Paulo, 3 de julho de 1973.
aa) Tácito MorbBcb de Góes Nobre, Presidente
José Carlos Fereira de Oliveira, Corregedor-Geral da Jus-

tiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercido

90 -

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO D08 S.ERVENTUÁRTOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO 'PAULO
•

Processo de Recurso
Recte.: Pedro de Castro -

49/72 - GAPRB 4 - Capital
Recda.: Comissão de Concurso.

n.O

ACóRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso manifestado
por Pedro de Castro contra a decisão da Comissão de Concurso de
remoção e promoção para o provimento do 12.° Cartório de Registro
de Imóveis desta Capital - Classe especial.
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso para que
subsjsta integralmente a decisão recorrida, pelos seus pr6prios e jurídicos fundamentos.
O recorrente, escrevente e ofícial maior do 22. 0 Cartório de
Notas desta Capital, candidato inscrito ao provimento do 12.° Cartório de Registro de Imóveis desta comarca da Capital, insurge-se
contra a decisão da Comissão de Concurso, objetivando: - a) a
contagem distinta, para a conferência de pontos, dos exercícios de
escrevente e oficial maior, DOS termos do art. 20, parágrafo único, inc.
VI, do dec.-Iei n. 159/69; - b) a contagem de pontos pelos trabalhos de sua autoria, denominados "Notas Públicas" e «Oficial
Maior".
Nenhuma razão milita em prol do recorrente.
A Lei paulista n. 819/50, que permitia contar um ponto ao candidato que houvesse exercido durante 10 anos a função de oficial
maior (art. 20, letra (Ia", item XIII coro redação dada pela lei n.
2.656/54), foi expressamente revogada, sem qualquer ressalva, pelo
art. 58 do dec.-lei n. 159/69. E este não prevê tal contagem, adotando regime diverso nesse caso. Tanto assim que só a manteve
como um dos critérIOS de desempate, segundo se infere do art. 23,
inc. rt do citado dec.-lei n. 159/69. Na verdade, enquanto a lei
antenor se contentava, para esse fim (desempate), com o "exercício
corno oficial maior no cartório vago, na data em que se verificasse
a vacância", a nova disciplina exige não só o desempenho da aludida
função, mas também o requisito temporal, ou seja, o seu "exercício
efetivo durante dez anos (cfr. art. 20, parágrafo único, inc. VI do dec.BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS
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lei 159/69). E bem acentuou a. decisão recorrida, com a devids
vênia, que moralizadora foi a intenção do legislador de 1969, porque
eliminou a dupla vantagem para u.ma só situação, como dantes ocorria.
Donde não ser lícito falar em direito adquirido ao pretendido
cômputo, uma vez que se trata, aqui, de outro concurso, regido por
disciplina própría e especial, de caráter público e cogente e de aplicação imediata, como se tem acentuado em casos semelhantes.
Nem se tencione distjnguir entre o tempo de serviço como oficial
maior e como escrevente, porquanto, na realidade, ambos se identificam e constituem, em última análise, serviço exercido pelo escrevente, aliás já considerado em favor do recorrente.
Concluir de forma diversa é pretender contar em dobro, O mesmo
tempo de serviço, sem amparo legaL Fosse assim, o escrevente-oficial
maior, que durante certo período substituísse o escrivão, teria o seu
tempo contado em triplo (escrevente - oficial maior - escrivão), o
que seria um absurdo. Foi o que ressaltou a Comissão de Concurso
com muita acuidade e todo o acerto.

De outra parte, não aproveitam ao recorrente as suas obras
"Notas Públicas" e "Oficial Maior", uma vez que a primeira trata,
não s6 da matéria cuidada no segundo livro, como, ainda, de assunto
pertinente, em especial, a tabelionato; e a outra - "Oficial Maior",
versa sobre função existente nas serventias em geral. Nenhuma delas
se ocupa de matéria relativa à serventia vaga, ora em concurso, como
exige o art. 20, parágrafo único, n. 5, do dec.-Iei 159/69.

Daí porque os trabalhos apresentados não estão em conctições
de conferir pontos ao recorre.nte, tal como já se decidiu neste Conselho Superior da Magistratura em outro processo do próprio interessado.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo) 3 de julho de ]973.

aa) 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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Processo de Recurso n.O 61/72 - GAPRE 4 - Capital
Recte.: Iacintho Guglielmi - Recda.: Comissão de Concurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto
por J acintho Guglielmi, contra decisão da Comissão de Concurso para
provimento dos 15.° e 26.° Cartórios de Notas da Capital:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
negar provimento, unanimemente, ao recurso para que subsista a
decisão recorrida, pelos seus próprios e juridicos fundamentos.
Insurge-se o recorrente contra a sua classilicação no concurso
em questão, em que obteve treze (13) pontos, sustentando o seu
direito a dezesseis (16) pontos, uma vez que lhe cabe a contagem
de dois (2) pontos pela apresentação de comprovante de Cruso de
Criminologia da Academia de Polícia de São Paulo e de um (1)
ponto pelo exercício interino do cargo de serventuário por mais de
três anos.
Não procede a pretensão.
Não concluiu o interessado o curso de Criminologia. Matriculado
em 1950 no primeiro ano e aprovado nos exames finais, matriculou-se
em 1951 no segundo e último ano. Todavia, s6 prestou a primeira
prova parcial, deixando de submeter-se à final.
Ora, exigindo o art. 20, § único, n.O 2, do Decreto-lei n.o 159-69
- "diploma de. .. curso de nível superior", não lhe assiste a atribuição dos pontos reclamados, subordinada a obtenção de diploma,
pressuposto da conclusão regular do curso.
É irrelevante haver, ulteriormente, ocorrido redução do curso
para um ano letivo (Dec. 0.° 26.368-56, modificado pelo Decreto
n.o 52.737-71), de vez que novas disciplinas foram introduzidas no
curriculum, como Direito Administrativo, Direito Penal Aplicado.
Investigação Policial, Administração Policial e Estudos dos Problemas
Brasileiros (compare-se o art. 5.° do Dec. n.o 52.737-71 com o
art. 5.° do Dec. n.o 19.089-50).
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De resto, se a redução do curso a um ano tivesse resultado da
supressão pura e simples do segundo ano, mantido o curriculum do
primeiro, ao ora interessado caberia pleitear o diploma de conclusão
de curso respectivo.
Para a contagem de pontos pretendida exige-se, como se viu,
"diploma de ... curso de nível superior", insubstituível, à evidência,
por certidão escolar em que se consigna não haver o interessado
prestado as provas finais da segunda e última série do curso (fls. 20).
No que tange à contagem de mais um ponto pelo exercício
interino do cargo de escrivão (Dec. lei 0.° 159-69, art. 20, § único,
n. o 9), verifica-se que o interessado só exerceu, como interino, aquele
cargo no período de 20 de março a 18 de dezembro de 1972 (cert. de
fls. 11), lapso de tempo inferior aos três anos exigidos pelo d.ispositivo legal citado.
É certo haver também respondido pela serventia na condição
de substituto. Mas os períodos de substituição não se somam aos
de interinidade para o fim em causa. Substituição e interinidade
são figuras distintas, com características próprias, pelo que não se
confundem para o efeito pretendido, como, aliás, reiteradamente tem
deciclido este Egrégio Conselho Superior da Magistratura (veja-se o
acórdão no Proc. n.O 49/72, em recurso manifestado por Rubens do
Amaral Gurgel, in xerox de fls. 32-36).

Dentro dessa orientação, mantida uniformemente em casos análogos e cujos fundamentos são aqui adotados, nega-se, pelo exposto.
provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente.
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente e Relator
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça
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Processo de Recurso n.O 61/72 - GAPRE 4 - Capital Agvte.: José Aguiar Granzoto - Recda.: Comissão de Concurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso interposto
por José Agenor Granzoto, contra decisão da Comissão de Concurso
para provimento dos 15.° e 26.° Cartório de Notas da Capital:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
sem divergência, negar provimento ao recurso para que subsista a
decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O recorrente inscreveu-se no concurso para provimento dos 15. 0
e 26. 0 Cartórios de Notas desta Capital, obtendo, na classificação,
8 pontos. Insurge-se contra tal classificação por julgar-se com direito
a mais um ponto pelo exercício interino de cargo de escrivão, nas
condições do Dec.-lei n.o 159-69, art. 20, § único, n.O 9.
Não lbe assiste razão.
Verifica-se pela certidão de fls. 9-10 que o interessado s6 exerceu, como interino, cargo vago de escrivão, no per/odo de 5 de
dezembro de 1967 a 25 de dezembro de 1968, lapso de tempo inferior
aos três anos exigidos pelo dispositivo legal que invoca.
É certo haver também respondido pela serventia na condição de
escrivão substituto, em virtude de férias ou licença do titular. Mas
tais períodos de substituição não se somam aos de interin.idade para o
fim em causa. Substituição e interinidade são figuras diversas, com características próprias, pelo que não se confundem para efeito pretendido, como, aliás, reiteradamente tem decidido este Egrégio Conselho
Superior da Magistratura (veja-se o acórdão no Proc. n.o 49-72, em recurso manifestado por Rubens do Amaral Gurgel, xerox de fls. 22-26).
Dentro dessa orientação, mantida uniformemente em casos análogos e cujos fundamentos aqui são adotados, nega-se provimento ao
recUISO.
São Paulo, 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente.
Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente e Relator
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça
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Processo de Recurso n.o 61/72 - GAPRE 4 - Capital
Recte.: Oscar Serra - Recda .: - Comissão de Concurso.

ACóRDÃO
VLstOS, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto
por Oscar Serra contra decisão da Comissão de Concurs.o para
provimento dos 15.0 e 26. 0 Cartórios de Notas da Capital:

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
negar provimento, unanimemente, ao recurso para que subsista a
decisão recorrida.
O recorrente inscreveu-se DO concurso para provimento aos 15. 0
e 26. 0 Cartórios de Notas desta Capital, obtendo, na classificação,
11,50 pontos. Insurge-se cootra o criterio da Comissão, objetivando
o acréscimo dos seguintes pontos:
a) Um ponto por tempo de serviço, tOlalizando 9 pontos, uma
vez que, à data do encerramento do concurso, contava com mais
de quarenta e cinco (45) anos de e·fetivo exercício.
b) Um ponto por tempo de serviço à JUStiÇC1 Eleitoral, pojs
que prestou serviços a essa Justiça em dois períodos de dais anos
cada um, mandando a lei que se conte um (1) ponto em cada período
(art. 20, § único, n. o 7, do citado Decreto-lei n.o 159/69) .
c) Um ponto pela obra publicada, uma vez que, a esse título,
só The foi atribuído um ponto, quando em anterior concurso esse
mesmo Egrégio Conselho, em reCurso interposto pelo ora reclamante,
concedeu-lbe dois (2) pontos. Assim, esse seu direito já está reconhecido por decisào que produz todos os efeitos de coisa julgada.
d) Um ponto por tempo de. serv;ço como escrivão interino,
re(erido na certidão expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça e
junta ao processo.
e) Três pontos decorrentes de sua aprovação em conCUrSO para
serventuário assegurados pela legislação anterior. Já tínba direito
adquirido a esses pontos quando do advento do Decreto-lei n.o 159/69.
Aduziu que em aoterior concurso lhe foram atribuídos 14 pontos,
que não poderiam ser reduzidos para 11,50, de vez que lei posterior
deve respeito ao direito adquirido (cf. art. 153, § 3.°).
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Processado o recurso, um dos concorrentes, Domingos Di Nardo,
ofereceu impugnação.
Não procede o recurso.
Contou o recorrente até o encerramento das inscrições em

3-10-72, conforme xerocópia de fls. 6/8, 43 anos, 10 meses e 4 dias,
de efetivo
de serviço
para cada
a frações,

exercício. Atribuiu-lhe a Comissão 3 pontos pelo tempo
(Dec.-Iei n.O 159-69, art. 20, § único, n.O 6), dado que
5 anos computa-se 1 ponto, sem qualquer consideração
como ocorria em face da lei anterior.

Quanto à escrivania eleitoral, confere-se ponto pelo desempenho
efetivo das funções por 2 anos completos (Decreto-lei n.O 159-69,
artigo 20, parágrafo único, n.o 7) e não pelo número de biênios
exercidos. Tanto que o dispositivo não alude, como seria mister, a
cada período.
No que respeita à obra publicada, usou a Comissão de seu critério para avaliá-la, atribuindo-lhe a nota de O a 2, como lhe é
facultado (artigo 20, § único, D.O 8), do citado diploma). Considerou
a singeleza e a ancianidade da obra, sem melhoria ou atualização
posterior, para outorgar-lhe 1 ponto. Tal orientação não desborda da
discrição que a lei lbe reserva.
O ponto reclamado pela interinidade não tem lugar, uma vez
que aquela não existiu no sentido próprio, limitando-se o interessado
a substituir o escrivão por motivo de férias ou licenças.
Substituição e interinidade são figuras distintas, pelo que não
se confundem para o efeito colimado, como, aUás, vem reiteradamente deddíndo este Egrégio Conselho Superior da Magistratura
(cfr. acórdão no Proc. 0.° 49-72, xerox de fls. 18-22).
Não lhe cabem, igualmente, os pontos reivindicados em face
da Lei n.o 6.882-62.

f: certo que essa lei facultou a serventuários e escreventes a
inscrição em concurso de remoção e promoção para as serventias
referidas no artigo 5.° da Lei 819~SO, desde que contassem mais de
25 anos de efetivo exercício, estabelecendo, ainda, que ao serventuário vitaHcio com ingresso na carreira dos servidores da justiça
mediante concurso regular de provas e títulos, se creditava mais três
pontos, além dos que lhe fossem atr1 buídos nos termos da legislação
vigente, desde que não possuissem nenhum dos titulas a que se referiam os itens l, 11 e III da alínea "a" do artigo 20 da mesma lei
n.o 819-50.
Todavia, como bem elucida a ilustrada Comissão:
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U
os concursos para provimento de serventias de justiça vagas
são, presentemente, disciplinados pejo Decreto-lei 159-69, que revogou expressamente a citada Lei D.O 819-50 (artigo 58).

Ora, sob o novo regime de provimento dos cartórios não oficializados, existe disposição explícita sobre a matéria em foco qual o
parágrafo único do artigo 20, estatuíodo quais os uvalores a serem
conferidos aos títulos", sem repetir os antigos e criticáveis critérios
estabelecidos na legislação anterior, que se tornaram, sem dúvida,
letra morta.

Destarte) a situação pretérita invocada pelo recorrente, que lhe
outorgaria mais t[ês pontos, além de não configUIar direito adquirido)
não merece mais atendimento e aplicação, como se tem d~cídido
iterativamente neste Eg. Conselho Superior da Magistratura e o
observou acertadamente a Comissão de Concurso" (sic. fls. 26-27),
como aliás, decidiu O Egrégio Conselho no Proc. D.o 49-72 - Recurso
em nome de José de Godoy Buenor'.
Finalmente, e pelas mesmas razões, não se depara violação a
direito adquirido. aassificações anteriores, realizadas sob regime
di verso, não geram direitos para o futuro, circunscritas, nos seus
efeitos, aos concursos respectivos.
As vagas supervenientes a nova sistemática legal por esta se
regulam. Direito adquirido só poderia existir quanto às vagas com
concurso realizado sob a égide da disciplina revogada. E não é o
caso.
São Paulo, 17 de dezembro de 1973.
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente.
Gentil do Canno Pinto, Vice-Presidente e Relator
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça

98 -

BOLETlM DA ASSOCIAÇÁO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S10 PAULO
•

Processo de ReClli'SO n.o 70/72 - GAPRE 4 - S. Carlos
Recte.,; Cesar Vassimon - Recda.: Comissão Examinadora.

ACóRDAO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto
por Cesar Vassimon contra a decisão da Comissão de Concurso para
provimento do 1.0 Ofício de Justiça e Anexos de São Carlos:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
dar provimento em parte para mandar contar, em favor do recorrente, o ponto atinente ao serviço eleitoral, mantida a decisão recorrida quanto ao mais.
Insurgiu-se, o recorrente, contra decisão da Comissão de Concurso para provimento do 1.0 Cartório de Notas e Ofício de Justiça
da comarca de S. Carlos, porque só lhe computou 7 pontos pelo seu
tempo de serviço e não 8, como pretende, deixando ainda de lhe
atribuir 1 ponto pelo exercício de função eleitoral e ainda porque
foi classificado abaixo de candidata que nenhuma pena disciplinar
acusava, circunstância esta que o recorrente também alega.
O recurso somente pode ser atendido no que conceme ao serviço eleitoral prestado pelo recorrente e cuja certidão foi junta ao
concurso. E jsto porque não se trata de documento essencíal para
a inscrição, de sorte a se justificar a interpretação liberal do art. 20
do Dec.-lei 159/69.

No tocante ao tempo de serviço do candidato, constante da
certidão fornedda pela Egr. Corregedoda-Geral da Justiça, nenhuma
razão lhe assiste. Se ela registra um total de 37 anos, 6 meses e 25
dias, é claro que ao recorrente devem corresponder 7 pontos, nos
termos do art. 20, parágrafo único, 0.° 6, do Dec-lei 159/69. Isto
porque a cada período de cinco anos de efetivo exercício comoescrevente ou outra função exercida como servidor da justiça equivale
1 ponto. Não se justifica mais o arredondamento para um período
completo) da fração superior à metade do qüinqüênio, como permitia
a antiga legislação,
Improcede, igualmente, a reclamação do candidato quanto a
classificação de Amélia Higashi, visto que contra esta não consta
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qualquer falta disciplinar, em contrário do que figlJIa na certidão
relativa ao recorrente, onde deparam-se duas penas de advertência,
não, contrariadas por qualquer outra prova neste processo.
Daí o provimento parcial do recurso somente para a contagem
de mais um ponto em favor do candidato, relativo ao serviço eleitoral prestado.
São Paulo, 17 de setembro de 1973.

aa) Tácito Morbach de Goes Nobre, Presidente

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator

Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente em exercício

(D.J. 28-9-73)
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Processo de Recurso n. o 49/72 - GAPRE 4 - Capital
Recte.: Antonio Barreto de Mendonça Recda.: Comissão de
Concurso
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto
por Antonio Barreto de Mendonça contra a decisão da Comissão
de Concurso para provimento do 12. 0 Cartório do Registro de
Imóveis da Capital - classe especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
sem divergência, negar provimento ao recurso, já em parte atendido
pela própria Comissão de Concurso.
O recorrente, escrivão do Cartório do Registro de Imóveis e
Anexos da comarca de Taquaritinga, inscrito e classificado para o
12. 0 Cartório do Registro de Imóveis desta Capital, não se conforma
com a decisão da Comissão de Concurso que reduziu da metade a
contagem de pontos pelos diplomas de bacharel em direito e de técnico em contabilidade, bem como pela obra apresentada, em virtude
de haverem esses títulos proporcionado promoção anterior ao candidato (artigo 29 do Decreto-lei 159/69).
Alega, em síntese, que o diploma de técnico em contabilidade
e a obra que juntou no seu processo, não foram apresentados por
ocasião do concurso em que obteve classificação e nomeação para
ü Ofício de Contador e Partidor da comarca de Campinas, em cujo
cargo não chegou a se empossar por haver deixado transcorrer, "in
albis", o prazo legal para a assunção do exercício.
Quanto ao diploma de bacharel em direito, entende o recorrente não ser devido o desconto, justamente porque não tomou posse
do cargo, estribado, de resto, no voto vencido proferido no recurso
D. O 141.900, de Taquaritinga, em que foi recorrente o próprio interessado.
Apreciado o recurso, a Comissão de Concurso deu-lhe razão em
parte. E isto porque verificou o engano em que laborara a Secretaria
ao prestar informações para a atribuição de pontos ao candidato,
quando, realmente, segundo se apurou agora, no concurso anterior
o recorrente não fizera uso do diploma de técnico em contabilidade
e da obra "A Dúvida nos Registros Públicos".
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Daí a reconsideração da Comissão de Concurso de que a redução a que alude o artigo 29 do Decreto-lei 0.° 159/69 não incide
sobre os pontos conferidos a esses títulos. Bem por isso mandou a
Comissão de Concursos computar, em favor do recorrente, mais
tr,ês pontos, sendo dois pelo diploma de técnico em contabilidade e
um pela obra "A Dúvida nos Registros Públicos\! de sorte que o
total de pontos do candidato atingirá a 14,50 pontos, retificando-se,
assim, a lista de classificação.
Todavja, no que respeita ao diploma de bacharel em direito,
a redução há de ser confirmada, como decidiu a Comissão de
Concurso.
Com efeito, o Egregio Tribunal Pleno ao julgar o recurso n.o
141.900, de Taquaritinga, já mencionado, assentou por grande maioria, que o desconto é devido se já concorreu para nomeação anterior
do candidato, ainda que o nomeado não tenha tornado posse.
É a solução mais correta, uma vez que, para a incidência
daquela sanção não o exigia o artigo 34 da Lei n.O 819/50 e nem o
requer o artigo 29 do Decreto-lei [59/69, que o concorrente tomasse
posse.
Basta, pois que tenha proporcionado nomeação, não se exigindo a sua posterior complementação pela "posse e exercício".
Nomeação é o ato de investidura do funcionário no cargo, se'"
gundo definição de Hely Lopes MeirelIes ("Direito Administrativo
Brasi.leiro", edição Revista dos Tribunais, 1966, página 366) e entendimento de outros especialistas da matéria, estabelecendo relação
funcional provisória entre o nomeado e a Administração e propíciando-Ihe a posse e o exercício subseqüentes.
Ora, a disposição que manda reduzir pela metade os pontos
proporcionados pelos títulos em nomeação anterior tem, também,
intuitos louváveis de moralização) coibindo ou pelo rneuos desencorajando os "negócios" que, em concursos para serventlas de justiça,
eram eocetados antes, ou mesmo depois da posse e exercício, com
vistas a verdadeiras "transações" dos concorrentes em relação aos
cargos públicos, em consooânda, aliás, com a regra salutar do artigo
56 do mesmo Decreto-lei n.O 159/69.
Foi o que acentuou a Comissão de Concu.rso com toda a pertinência pelo que se nega provimento ao recurso.

São Paulo, 13 de julho de 1973.
aa) TacUo Morbach de Góes Nobre, Presjdente

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente, em exercício
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Processo de Recurso n.o 49/72 - GAPRE 4 - Capital Recte.: Ary Almeida de Carvalho - Recda.: Comissão de Concurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto
por AIy Almeida de Carvalho contra a decisão da Comissão de
Concurso para provimento do 12. 0 Cartório de Registro de Imóveis
da Capital - classe especial:
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
por votação unânime, negar provimento ao recurso para que subsista
a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O recorrente, escrivão do Cartório do Registro de Imóveis e
Anexos da 2. 3 Circunscrição da Comarca de Araraquara, pretende
obter mais um ponto pelo exercício interino do cargo de escrivão,
com fundamento no artigo 20, parágrafo único, n.O 9, do Decreto-lei

fi.o 159/69, ponto esse que a Comissão de Concurso lhe negou por
entender que não se cogita de interinidade mas· de simples substituição
do titular.
Alega o recorrente que não há distinção entre a situação do
.substitujdo nas férias, licenças e outros afastamentos do titular e
a posição do mesmo, em se tratando do exercício do cargo vago,
inexistindo, na lej, a diferença que a Comissão estabeleceu.
Nenhuma razão assiste ao recorrente.
, Consoante já se frisou em casos semelhantes, não se pode
<confundir os conceitos de funcionário interino com o de substituto.
A melhor doutrina do Direito Administrativo faz perfeita distinção entre um e outro. Os funcionários interinos somente ocupam
-célrgos isolados, quando deles se afastam os titulares, ou quando se
ê.chem vagos os cargos. Em ambas as hipóteses, tal ocorre porque
inexistem substitutos legais para o exercício do cargo.

Diversamente, quando se trata de cargo de carreira, como o é
indiscutivelmente o de serventuário da justiça, por força do artigo 4.°
do Decreto-lei 0,° 159/69, as substituições do titular da serventia~
qualquer que seja operam-se por via de seu substituto legal, que é
em geral, o primeiro escrevente e Oficial Maior.
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E foi isto o que se verificou com o recorrente, que exerceu,
em vários períodos, o cargo de ser\ientuário, por afastamentos de
seu titular, a título de substituto legal e nunca em caráter interino,
a despeito da errônea designação feita.
Nem tal equívoco de nomenclatura da substituição poderia

transmudar os conceitos de interinidade e substituíção, aliás bem
distintos no antigo e atual estatuto dos fuocionários públicos paulistas, que lhes servem de subsidio exegético (cEr. Decreto-lei 0.°
12.273, de 28-10-41, artigo 16; Decreto 0.° 26.544, de 5-10-56,
artigo 38, ines. V e VI; Lei Est. n.o 10.261, de 28-10-68, artigos
23 e 24).
De igual modo, em nada aproveita ao recorrente as confusões
de nomenclatura constantes do Decreto n.<:l 5.129, de 23-7-31, quanto a substituição e interinidade, empregando os vocábulos indiferentemente e no mesmo sentido. Ta] diploma, além de destituido de
qualquer técnica, já se encontra revogado expressamente pelo Decreto-lei D.o 159/69.
Irrelevante, outrossim, o fato da Lei n,o 2.656, de 21-1-54, ter
introduzido o inciso XI ao artigo 20 da Lei 819/50, contemplando
com mais um ponto o exercício interino do escrevente, durante três
anos no cargo de serventuário.
E ainda que se admita fosse intenção do legislador a de beneficiar o escrevente com as pseudo-interinidades, o que se deduziria
da justificação do projeto de lei que se converteu na Lei Estadual
2.656/54, certo é que tal objetivo não se coaduna com o atu.<ll
sistema do Decreto-lei J.959/69, onde vigem DOVOS princípios e
diferentes normas, que devem ser interpretadas de acordo com a
nova sistemática das demais disposições administrativas, as quais,
doutrinariamente, fazem perfeita distinção entre os conceitos de
substimição e imerirudade.
Basta notar que além do disposto no inc. IX do § Ú!li co do
mt. 20 do Dec.-Lei D.o 159/69, consigna este diploma o princípio
contido no art. 57, § 2.°, segundo o qual somente no caso de·
jnexistência de escrevente na serventia, poderá o Governador provêla em caráter interino com quem venha llvrcrnenle a escolher. Vale
dizer: em bavendo afastamento do titular da serventia, sem ter ocorrido vaga, ocorrerá a substituição nonnal, automática, de conformidade com o princípio adotado pelo art. 57 "caput" isto é: responderá pela serventia o oficial maior ou, na falta deste, o escrevente
mais graduado.
Por aí se evidencia que a Comissão de Concurso andou com
inegável acerto ao negar ao recorrente o ponto reclamado peloexercício da serventia que foi desempenhado em caráter de substitUlção e não de interinidade.
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Donde negar-se provjmento ao recurso, mantidos os demais
fundamentos inseridos na decisão recorrida, que ora se adotam.
São Paulo, 13 de julho de 1973.
aa) Tácito Morbach de G6es Nobre, Presidente
José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da
Justiça e Relator
Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente em exercício
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Processo de R ecurso 0.° 725/72 - GAPRE 4 - Monte Apra·
zível - Rect.: A yrtOll P ires Domingues - Recda.: Comissão de
C oncurso.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso interposto
por Ayrton Pires Domingues contra a decisão da Comissão de Con'C urso pnm provi mento dos l.Q e 2.° Oficios de Monte Aprazível c
Anexos. bem como dos Cartórios do Registro C ivil e "nexos dos
distritos e municípios de Polani e Macnubal, da mesma comaIca :
Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura,
sem divergência de votos, nega r provimento ao recurso para que
subsista a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamemos.
O recorrente é serventuá rio de 2. 3 classe, pois fo i inicialmen te
provido em d iSlrito que não era sede de mun icípio ( l. a classe). M as
elevado O dislrito à cond ição de município, por força da L e i 11.°
8 .092/ 64, sob a vigência da Lei n.O 819/50, o recorrente passou à
segunda classe, pois catão a promoção " in loco" era permitida ou
tolernda, ex-vi do inc. U. da aliDea "b", da Lei n.O 819/ 50.
Não pode, assim, concorrer para serventia de classe infe rior,
como é o caso das que s~ acham vagas e em concu rso, porque a
ta nto obsta o art . 26 do Dec. -l ei 1S9~69,
O que se assegura é a situação do recorrente em ca~o de re b a i ~
xamento da serventia nu qu ul se encontre o serventu ário prov ido.
S6 nessa h ip6lese o ocupante do ca rgo nõo é colocado em si tuação
inferior, conservando a sua classifi cação anterior.

E até a edição da sistemát ica introduzid a pelo Dec.-lei Comp lementar n,o 3/69, perm itia -se a promoção d o serve ntuário "in
loco", por ineJt istência de dispOS ição legal como ::I que veio com o
])ec.-lei n.O 158 / 69, arL 85, repetida no a rt. 63, § único, da Resolução fi.O 1, de 1971 ,
Na espéc ie, porém, o que ocorreu, foi o reb aixamento da classificução das serventias em ap reço, a cu jo provimento o recorrente
não possuía, sequer, expectativa. de direito.
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Por fim, ressalte-se que o precedente invocado não favorece o
recorrente, consoante assinalou à Comissão de Concurso, uma vez
que ele provém de situação peculiar apreciada e resolvida pel:o
Poder Executivo, o qual não obriga e nem vincula o Poder Judjciário.
Pelo expedido, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
São Paulo, 13 de julho de 1973.
aa) Tácito f\1orbach 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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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

PROVIMENTO N.o 4/73

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor.. Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usaodo das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 32, do Decreto-lei D.o 203, de 25 de
março de 1970 e pelas DotêtS 4. a e 6. a da Tabela 7 do Decreto n.o
52.425, de 25 de março de 1970, com a redação dad&l pelo Decreto
0.° 52.705, de 11 de março de 1971,
Resolve:

I - Fixar a seguinte tabela de despesas de condução dos Oficiais de Justiça das Varas Cfveis, Criminais, Família e Sucessões,
Fazendas Públicas, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos:
a) para o 1.0 perÚDetro da Zona Urbana - Cr$ 0,55;
b) para os k.m restantes da Zona Urbana - Cr$ 1,16;
c) para a Zona Suburbana - Cr$ 2)60;
d) para a Zona Rural - Cr$ 4,12;
e) mais Cr$ 0,47 por km que exceder a vinte (20).
II - Fixar em Cr$ 1,52 por diligência para as despesas de
condução dos Oficiais de Justiça das Varas Distritais da Capital, sem
consideração das distâncias efetjvamente percorridas.
IH - Este provimento se aplica também, no que couber, aos
Oficiais de Justiça das comarcas do Interior, respeitadas as respectivas,
dotações orçamentárias.
IV - Os MM. Juízes de DireHo Diretores de ForuDs, aos quais.
compete baixar portarias sobre as tabelas de condução dos Oficiais.
de Justiça segundo o artigo 32 do Decreto-lei n.O 203/70, remeterão
cópias à E. Corregedoria-Geral da Justiça para os devidos fins.
V - Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmotempo, em locais vizinhos, com uso de apenas uma condução, (}
Oficial de Justiça fará jus ao reembolso de uma só verba.
VI - Os Escrivães, ap6s verificarem e conferi.rem os dadosconstantes dos mapas apresentados pelos Oficiais de Justiça) cerlifi-
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carão a veracidade dos elementos insertos nos aludidos mapas, especialmente no que interessa à condição de processos criminais de réus
pobres.
VII - Na Capital à vista da certidão mencionada DO item anteriolr, o MM. Juiz de Direito e Corregedor Permanente aporá seu
"visto" e encaminhará os mapas ao Serviço Técnico de Execução
Orçamentária (D.E.C.O. - Contabilidade do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo) até o 10.° dia útil do mês seguinte ao vencido.
Ultrapassados esses prazos, será o inadimplemento comunicado à E.
Corregedoria-Geral da Justiça para as medidas cabíveis> a fim de ser
apurada a respoDsabiliâade de quem de direito, sem prejuízo da
suspensão do pagamento correspondente a critério daquele órgão.
VIII - Nas demais comarcas, os Juízes Corregedores Permanentes efetuarão o pagamento das diligências mediante a apresentação dos mapas com os requisitos estabelecidos no item Vl e prestarâo as cootas na forma da ordem de serviço 0.° 1/69 da Egrégia
Presidência do Tdbunal de Justiça.
Os mapas deverão ser entregues no cartório da Corregedoria Permanente, até o 10. 0 dia útil do mês seguinte ao vencido, sob pena
de serem sustados os pagamentos e tomadas as demais providências
disciplinares adequadas.
IX - Este provimento entrará em vigor no dia 20 de outubro
próximo futuro.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 17 de agosto de 1973.

a)

José Carlos Ferreira de Olil'eirn, Corregedor-Geral da Justiça

(D .O.J., de 23-08-73).
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PROVfMENTO N.o 05/73

o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas,
Resolve:
I - Fica instituída a Consolidação de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, em substituição aos provimentos, portarias e disposições relativas à matéria afeta à Correg~doria, ora revogados.
rI de 1973.

III -

Este Provimento entrará em vigor no dia 17 de outubro

Publique-se) Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 11 de outubro de 1973.

a) José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça
(D.O.J., de 13-10-73).
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PORTARIA N.o 23/73
O Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-GeraJ da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições.
legais)
Considerando o estabelecido na Lei Federal n,o 4.116, de 27 de
agosto de 1962, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão de corretor de im6veis;
Considerando a r~pre.sentação feita pelo Conselho Federal dos
Corretores de Imóveis do Brasil;
Considerando, finalmente, o que ficou decidido no processo
CG. 38.036/73.
Determina aos SISo Escrivães do Registro Civil das Pessoas Jurídicas que se abstenham de proceder ao registro de atos constitutivos
de ent.idades que se íntitulam corretores, mediadores administradoras
de im6veis ou assemelhadas, sem a prévia comprovação de sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), de
conformidade com o disposto DOS arts. 1.0 e 4.° doa Lei 0.0 4.116"
de 27 de agosto de 1962.
Eu, Ezio Donati, Escri vão Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, subscrevi e assino.
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

São Paulo, 1.0 de agosto de 1973.
a) José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça
(Republicado por ter saído com incorreção).

(D.OJ., de 11-08-1973).
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PORTARIA N.o 36/73, DE 26-11-73

o

Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira., Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando que os artigos n.os 953 e 954, da Consolidação
das Normas de Corregedoria-Geral da Justiça indicam os serventuários
que funcionarão como Escrivães das correições realizadas nos ca.rtórios cíveis e críminais da Comarca da Capital y
Considerando que esses escrivães não poderão servir simultaneamente nas correições que serão realizadas pelos Corregedores Permanentes dos citados cartórios,
Resolve:
I - Autorizar os M.M. Juízes de Direito Corregedores Permanentes a designar, para esse fim e no impedimento ocasional d9S
Escrivães das correições, Escrivão "ad hocH do cart6rio de numeração
imediatamente superior à da serventia correicionada.
II - Na hipótese de corrdção em cartório cuja numeração for
a úJtima da respectiva série, será designado o Escrivão do cartório
do 1.° ofício da série correspondente.
(D.J., de 28-11-73).
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PORTARIA N .o 29/73
O Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
Considerando o estabelecido na Lei Federal n. o 4.116, de 27
de agosto de 1962, que dispõe sobre a regulamentação de exerdcio
da profissão de corretor de imóveis;
Considerando a representação feita pelo Conselho Federal dos
Corretores de Imóveis do Brasil;
Considerando, finalmente, o que ficou decidido no processo
CG n. o 38 .036/73,
Determina aos srs. Escrivães do Registro Civil das Pessoas JurÍdicas que se abstenham de proceder ao registro de atos constitutivos
de entidades que se intitulam corretoras de imóveis sem a prévia
comprovação de sua inscrição no Conselho Regional de Corretores
de Imóveis (CRECI), de conformidade com o disposto nos artigos
1.0 e 4.° da Lei n. O 4.116, de 27 de agosto de 1962.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
São Paulo, 15 de outubro de 1973.
Eu, Ezio Donati Escrivão Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Jústiça, subscrevi.
J

a) José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça
(publicado novamente por ter saído com incorreção).
(D .OJ., de 27-10-73).
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PORTARIA N.o 1/ 74

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da
Justiça do Estado, no uso de suas atr ibuições legajs,
Considerando que se acha em vigor a Lei 0.° 5.869. de II de
janeiro de 19 73, que instituiu o novo Cód igo de Processo Civil,
Consideraodo que, com il sistemática implantad a por esse diploma, operam-se modi fIcações qua nto ao "nomeo juris" de certas ações
e respt<.:tivo procedimento,
Co nsideran do a necessidade de se oroccder às convenientes adaptações junto aos serviços auxiliares da- Justiça, notadamente aqueles
afetos à distribuição cível de primeira instancju, rc(eridos no art . 434,
Su bseção T, da Consolidação de Normas da Corregedoria-Geral da
Justiça,
Consideraodo, fina lmente, o q ue ficou decidido no processo n,o

CG.39.6 17/74,
Determina:

Art. 1.0 - A distribuição clvel de primeira instância continuará
a ser feita na forma. do di soOSlO DO art. 434 da Consolidação de
Normas da Corregedoria-Gerãl da Justiça, atendidas as segu intes modiiicações de classes:
a) na classe das Ações Cominatórias serão anotados os Procedimentos Sumaríssi.mos do art. 275 do novo C6digo de Processo
Civil. As ações que ainda vierem rOluladas com esse nome (com inatóri as) deverão ser regularmente disuibuidns, atendid as as exigências
legnis e oportuoamente submeti das ao Jui z do feito .
b) as Ações Executivas serão doravaole anotadas desdobradamente em
1 - Execução contra devedor Solvente; e
2 - Insolvência.
c) os ações do Título VIll do Livro V do antigo Código p assa-

rão a ser anotadas como Ações de Reintegração de Posse do Livro
IV, T ítulo r, Capítulo XI!! (C.P .c., arts. 1.070/ 1.071).
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d) outras ações especiais do Livro V do antigo Código serão
anotadas como outras a'ções do Livro IH do Código atual.

Art. 2.° - Na Comarca da Capital, aplicam-se ainda, no que
couber, as disposições das almeas "a" e ((b" do artigo anterior referentemente à distribuição de processos de interesse da Fazenda
Pública.
Art. 3.° - Oportunamente serão realizados os necessários estudos e levantamentos estatísticos tendentes à redação definitiva do
referido art. 434 da Consolidação de Nonnas da Corregedoria-Geral
da Justiça.
PubIique~'Se.

Registre-se e Cumpra-se.

São Paulo, 3 de janeiro de 1974.
n) Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça

(0.03., de 5-01-74).
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PROTOCOLADO CG -

8391/73

Parecer emitido pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, no ProL eG. n.O 8,391/73, devidamente
aprovada pelo Exmo. SI. Desembargador Corregedor-Geral da Justiça:
Excelentíssimo Sr. Corregedor-Geral,
O MM, Juiz de Direito em exercício na 1.a Vara de Registro~
Públicos encaminha à Corregedoria-Geral, para os devidos fins, pedido
fonnulado pelo Movimento de Promoção Humana referente à gratuidade do Registro Civil para pessoas comprovadamente pobres.
Di2 a senhora Coordenadora Geral que o Cartório do Registro
Civil do 13. 0 Subdistrito do Butantã somente atende casos de casamento gratuitos, na forma da lei, através da Legião Brasileira de
Assjstência.
Esclarece, ainda, que no caso especifico da senhora Valdete
Pereira dos Santos, esta não foi atendida peja Legião Brasileira de
Assistência, não obtendo o registro desejado,
Os MM. Juízes das 1. ã Vara de Regjstros Públicos e da La
Vara Distrital de Pinheiros ressaltam o descabimento da pretensão
do sr. Oficial do Registro Civil.
Dispõe o art. 40, do Decreto n.o 4,857, de 9-11-39, que ('não
será cobrado emolumento algum pelo registro civil e respectivas certidões das pessoas comprovadamente pobres, à vista do atestado da
autoridade policial".
Ocorre que o registro civil do 13,0 subdistrito, segundo o documento de fls. 3, indevidamente condiciona a concessão da gratuidade legal do registro à j ntervenção da Legião Brasileira de
Assistência.
Pode, evidentemente, a Legião Brasileira de Assístência auxiliar
o interessado, orientando-o como proceder para a obtenção do registro gratuito. O que não pode é O cartório deixar de atender o
interessado, diretamente, se este faz prova de sua situação de pobreza.
Ante o exposto, opino no sentido de que, seja este parecer, se
aprovado dado ao conhecimento do Movimento de Promoção Humana,
Legião Brasileira de Assistência, MM. Juízes de Direito Corregedores
Permanentes e Escrivães dos Cartórios de Registro Civil do Estado,
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consideração de Vossa Excelência.

São Paulo, 9 de agosto de 1973.
a) Flávio César de Toledo Pinheiro, Juiz Auxiliar
Aprovo. Publique-se, para conhecimento dos interessados.
Data supra.

(D.O.I., de 10-8-73).
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Interessado -

Instituto de Previdência do Estado de São Paulo.

Para fins de conhecimento foi determinado pelo Exmo. Sr. Desembargador Conegedor-Geral da Ju:-;tiça que se publicasse o Ofício
do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo) abaixo transcrito.
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo,
Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo Bráulio Gomes, 107.

Oi. -

C -

Rua

13/73.

São Paulo: 23 de agosto de 1973.

Prol.

D. a

010372/73.

Senhor Corregedor:

Na qualidade de Presidente do Conselho da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, dirijo-me à V. Exa. para solicitar
o estudo sobre a possibilidade da expedição de Provimento chamando
a atenção dos Srs. Serventuários de Justiça para o disposto no artigo
50 da Lei D.O 10.394, de 16 de dezembro de 1970.
Com efeito, a contribuição q1l1e incide sobre a juntada de mandatos e substabelecimentos judiciais, representa fonte de receita substancial para a manutenção desta carreLra.
Ê do conhecimento deste Conselho que

em determinadas regiões

do Estado não houve recolhimento algum concernente à contribuição
referida, podendo ser mencionada desde já a região de Bauru, na
qual durante o último exercício financeiro não houve qualquer
arrecadação .

No aguardo do acolhimento da pretensão ora exposta, subscrevo-m:.e com alto apreço e consideração.
a) Alcides Thomaz Lauria, Presidente

Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça
Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira.

(D.O.J. de 14-12-73)
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PROCESSO CG 38.532/73
Por determinação do Desembargador Corregedor-Geral da Justiça, foi determinado que se publicasse o parecer proferido no Proc.
CG n.O 38.532/73~ em gue figura como interessado Banco Central
do Brasil, abaixo transcrito:
Proc. CO n,o 38.532/73
Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral
O Banco Central do Brasil requer a reconsideração da conclusão firmada DO parecer desta Corregedoria elaborado no processo
CG 0. 0 2/73, onde se firmou o entendimento de que no caso cédula
rural pignoratícia e hipotecária (as garantias de penhor e a de bjpoteca
d verão s r inscritas no registro imobiliário, embora o instrumento
seja um só, para que sejam cabalmente preservadas as altas finalidades do Decreto-lei n.o 167/67 e do Decreto n.o 62.141/68.
O parecer em questão examinou a hipótese da letra "c" do
artigo 30, do referido Decreto-lei n.O 167/67 que dispõe: "artigo 30
- As cédulas de crédito rural, para terem eficácia contra terceiros,
Ínscrevem-se no Carlórios de Registro de Imóveis:
c) a cédula rural pignoratícia e hipotecária no da circunscrjção
em que esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados
e no da circunscrição em que esteja situado o imóvel hipotecado."
Por isso que, em se tratando de duas circunscrições imobiliárias]
duas devem ser as inscrições.
Hipótese diversa é a do registro da cédula quando situados o
imóvel e os bens na mesma circunscrição.
Nesse caso, quando as duas garantias (pignoratícia e hipotecária)
estão slLUadas numa única circunscrição, a inscrição é uma só, no
livro '(9)) (art. 31 citado] diploma legal). E a inscrição que se faz
é a da cédula, e não a das hipoteca e penhor.
A propósito merece regístro a manifestação da Consultoria Geral
da República que bem enfocou a espéde: - "Em se tratando de
cédula rural pignoratícia e de cédula rural hipotecária - Títulos-incorporantes de penhor e gara ntia "esc tuoc", o que se inscreve não
é a garaotia de per si mas a própria cédula", (Parecer 0.0 591 - lI,
de 13-11-67) publicado no D.O.U., de 21-11-67, págs. 11.696/7).
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Em face do exposto, opino no sentido de que seja levado ao
conhecimento do Banco Central do Brasil - Delegacia Regional de
São Paulo, o teor do presente parecer se aprovado.
A consideração de Vossa Excelência.
São Paulo, 14 de dezembro de 1973.
a) Flávio César de Toledo Pinheiro, Juiz de Direito Auxiliar.
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]URISPRUDtNCIA

JUIZ SUSCITA CONFLITO POSITrvO DE JURISDIÇÃO
Alvaro Lazzariní
O juiz Alvaro LazzarinÍ, decidindo na Vara de Registros PÚblicos, reivindicou para esta a competência para processar e julgar
o feíto que OTO, auxiliar de cartório de notas desta Capital, promove contra o seu respectivo serventuário) com fundamento DO art.
802, parágrafo único, item I, e art. 803, item lII, do anterior CPC,
suscitando conflito positivo de jurisdição ao Tribunal Federal de
Recursos.
GTO, perante a 20. a Junta de Conciliação e Julgamento em
São Paulo, moveu reclamação trabaUüsta contra escrivão de cartório
de notas desta Capital. Alega estar sendo transferida para diversos
lugares, sendo também forçada a executar serviços inferiores àqueles
que fazia antedormente, bem como a receber salário-mínimo, em
disparidade com menores, que ganham mais. Além disso, alega
também ter sido injustamente suspensa, pleiteando, a final, o que
julgava de lei e de direito.
A 20. a Junta de Conciliação e Julgamento) decidindo exceção
de competência argüida, sob a alegação de haver no caso vínculo
empregatício, firmou a competência da Justiça Trabalhista.
Segundo o juiz Alvaro Lazzarinl, a Justiça Trabalhista é absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, não só em
i'azão da pessoa, como também em razão da matéria. Competente,
isto sim, prossegue o juiz Alvaro Lazzarini, é o Juízo de Direito da
Vara dos Registros Públicos, com recursos à Corregedoria-GeraL
da Justiça, por força dos arts. 226 e seguintes do Código Judiciário
do Estado de São Paulo e 64 e seguintes da Resolução n.o 1, de
1971, do Tribunal de Justiça também do Estado de São Paulo.
Com efeito - assinala a seguir - cumpre primeiramente salientar que Auxiliar de Cartório não oficializado é servidor público,
pois) em verdade é servidor: da justi~ É que Auxiliar de Cartório
compõe o pessoal dos cartórios, sendo escolhido pelo serventuário,
com aprovação do respectivo MM. Juiz Corregedor Permanente~
bem como homologação da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça,
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no ato de arqujvamen[o (artigos 31 e 38 tio D ecreto-lei 0 .° 159, de
1969, que dispõe sobre o provime nto das serventias não oficializadas
e dá outras provjdênci as correlatas). AuxiJiar de Cartório é contribuinte obrigatório da Carteira de Previdêl1cta das Serventias não
O ficia lizad as da Justiça do Estado, sob administração do Instituto
de Previdência do Estado de São Paulo (a11igo 4.° da Lei n.O 10 . 393,
de 1970). O seu tempo de serviço cartorário 6 computado inregralmeute para efei to de aposen tadoria no serviço púbüco estadual (artigo
21 da Lei 0.° 10 .393, de 1970), certo que a aposemadoria é ato
defe rido ao Exceleolíssimo Senhor Secretá rio de Estado dos Negócios
-da Ju stiça, nos term os do al1igo 26 da Lei D.o ] 0 . 393 , de 1970.
Suas fér ias, licenças e outros afastamentos estão di sciplinados na
Lei n.o 2.177, de 1953, regulamentnda pelo Provim en to C.O. D.
5/67, da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça . legislação essa
em vigor nos termos do artigo 39 do Decreto-le i 0.° 159, de 1969.
Se us salários têm os níveis fixados segundo a disciplina imposta pelo
P rovimento C.G. - 0 .° 13/ 69, da Egrégia Corregedoria-Geral da
Justiça, que, dispondo sobre os níveis salariais dos escreventes e
auxiliares de cartório não oficializados, regulamentou o nrtigo 23 1,
parágrafo único, do Código Judici ário de 1969 e artigo 31, § 3.°,
do Decreto-lei 0.° 159, de 1969. Outrossim, cumpre lembrar que o
exp~die ote judicial e extrajudicial ou, como se denom ina, o e.xpedieni.C do foro j udicial e cxtr'djudiciaL está regulado por dispos ições
lega is. como, vcrbi grotia, o artigo 120 do Dccreto-lei n.o J I . 058,
de 20 de abril de 1940, e artigo 37 do Decreto-Jei n,o 14 . 234, de
16 de outubro de 1944. al.i ás, con fo rme a Egrégia Corregedoria-G era l
da Justiça já elt pediu comunicado e esclarecimento, com data de 5 de
julho de 1966, comunicado esse publicado 00 Di árjo Q [icia) da
Jusuça, tudo de aco rdo com decisão contida, quer no Proc. C . G .
- 0.° 29.263/68 (de la vra do, então, Corregedor-Gem i da Justiça,
Dese mbargador Hildebrando Dantas de Freitas), quer no Proc. c.G.
n.o 32.750/70 (d~ lavra do, enlão. Corregedor-Geral da Justiça, e,
agora, Mini stro José Geraldo Rodrigues de Alckruin) . Anoto que
.a decisão dada nesse último processo foi aprovando parecer por mim
ofe rec ido a S. Exo., quando exerci as funçOes de !;cu Ju iz de
Direi to Auxiliar na Corregedoria-Geral da Justiça, no biêoio 1970 e

°)

1971.
E não desnatura a sua co ndição de servidor público o fato de
não ser estipcndiado, diretamente, pelos co[r~s públicos, eis que. os
seus salários são pagos na forma da lei, em retribuição aos se rviços
públicos que presla 110S termos da legislação apropriada. Tem, portanto, plena aplicação o \'enerando acordão do E grégio Sup remo
Tribunal Federal no sentido de que "o serventuário da J ustiça , emboca estipendiado sob forma de custas, desempenha cargo público.
dado que criado em (e i, com atribuições nela previstas. a qual, além
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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 o desfigura, já que O cargo foi criado por lei, com atribuição nela
prevista, 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)" (acordão
unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 1. 0
de março de 1971, no recurso extraordinário n,o 70.071, de Pernambuco, relator ministro Thompson F lores, in "Revista Trimestral
de Jurisprudência", volume 56, página 869). Aliás, quando Juiz
de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, no indicado
biênio, ofereci parecer segundo o qual "o serventuário de Justiça é
"om agente público no dizer de Gastoo Jéze (in "Princípios Generales deI Derecho Administrativo", vaI. II, tomo l, 1949, Editorial
Depalma, Buenos Aires, traducci6n directa de la 3. a edición francesa
por Julio N. Sal] M illán 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, URSS (e
países satélites), França, Italia, Espanha, Portugal, Grécia, Belgica
e Holanda (Georges Pestourie et André Vaccbarezza, in "L'Apport
du Droit Comparé Dans La Tecnique NotariaJe" "Livre du Centenaire de la Société de Legislation Comparée" 1.869/1969, número especial da "Revue Internationale de Droit Comparé", Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, página 361)" (in
Parecer de 1.0 de setembro de 1971, no Proc. C.G. - a.o 35.810,
de 1971, da Comarca de Santo André).
Portanto - continua - em que pese a assertiva do órgão colegiado da 20. a 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 e pennanentemente, no serviço público estadual, formando parte do quadro de
servidores da Justiça das serventias não oficializadas. Aliás, "atualmente é pacífica 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 respecüvas serventias" (acórdão em Sessão Plenária do Tribunal
de Justiça do Paraná, em 27 de novembro de 1970, no mandado
de segurança n.O 69/70, de Curitiba, relator desembargador Ariel
Amaral, in "Revistas 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
l
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servidores estaduais ou mUlllClpais, nem as do Estado membro se
estendem 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 In~titu
danais sobre os funcionários públicos, a União, os Estados membros
e os municípios podem elaborar os seus estatutos segundo as suas
conveniências administrati vas e as forças de seu Erário (Hely Lopes
Meirel1les, in Direito Administrativo Brasileiro", 2. a edição, 1966,
Editora Revista dos Tribunais, página 347). E essa a natureza de
senidor público que deve ser reconhecida oa pessoa de G.T.O., ou
seja, da reclamante na Justiça do Trabalho, porque, como se verifica
às fls. 14, ela, em 10 de agosto de 1966, firmou o ato j uríd ico que,
após a devida formalização neste Juízo (despacho de 12 de agosto
de 1966, do então MM. Juiz de Direito Titular, Exroo. Sr. Dr.
Antonio Macedo de Campos - fls. 14 v.), foj homologado na
Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, por despacho de 20 de agosto
de 1966 do setor competente (fls. 14 v.), 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 esfadua~ como já focalizado. P-or isso tudo se
toma índuvidoso que a pessoa da reclamante na Justiça do Traba.1ho
não se enquadra dentro da expressão empregado a que alude o artigo
3.° da Consolidação da 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, AUXlLIAR DE CARTORIO não oficializado tem regime
estatutário própóo, como verbi gratin, o previsto no Código Judiciário de 1969, no Decreto-lei 0. 0 159, de 1969, na Resolução n.o I,
de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado e nas demais
Leis de Organização Judiciária do Estado. B certo que se trata de
um regime estatutário especial, porquanto, destinado à categoria dos
cartorários das serventias não oficializadas do Estado. Mas, na verdade, o AUXILIAR DE CARTÓRIO, sujeita-se ao seu estatuto,
devendo ]ernbrar-se que "o estatuto - considerado sob o ponto de
vista puramente formal, simples norma de direito objetivo, que define o regime juridico, Dão significa, por si só, estabilidade. O estatuto pode, de acordo com as diretrizes jurídicas que norteiam a sua
elaboração, filiar-se a qualquer urna 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
suas normas, pela sua natureza impessoal geral, objetiva. Ruiz y
Gomez considera o estatuto como "el cODjunto de regIas que precisan el régimen juridico especial de los funcionarios y empleados
publicos, determinan sus derechos y deberes y ortagan las garantias
de su süuación en el cargo publico" (Themistoc1es Brandão CavalH
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canti, in "Tratado de Direito Admi.nistrativo", volume IV, 5. a edição,
1964, Freitas Bastos, páginas 35/36).
Mas - prossegue o juiz - não só por isso a Justiça Obreira
é incompetente para processar e julgar o feito, que, em última análise, diz respeito ao controle jurisdicional de atos praticados em 1. a
c 2. a instância do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Realmente, como verificado acima, a admissão de Auxiliar de Cartório
é ato sujeito à aprovação do Juízo Corregedor Permanente, aprovação essa que se subordina à posterior homologação da Egrégia
Corregedoria-Geral da Justiça, na forma da legislação citada e, em
especial, para os fins do artigo 38 do Decreto-lei n,O 159, de 1969.
Assim, em última palavra, não será a Justiça Trabalhista de 1. a ou
d.e 2. a instância que poderá fazer o controle jurisdicional dos atos
de aprovação e de posterior homologação da admissão em pauta,
atos esses praticados pelo Juízo de Direito da Vara dos Registros
Públicos da Comarca da Capital e pela Egrégia Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado de São Paulo.
Os atos em questão só podem ser controlados jurisdicionalmente pelos órgãos do Poder Judiciário local - acrescenta - ou
seja, o do Estado de São Paulo, e, assim mesmo, em 2. a instância,
uma vez que não se há falar, dada a matéria ventilada, em competência do Juízo de Direito de uma das Varas da Fazenda do Estado
(estas só conhecem, efetivamente, de matéria relacionada com cartorárJos oficializados; a de Registros Públicos com a relacionada com
cartorários não oficializados). Destarte, em absoluto, não tem a
Justiça Trabalhista competência para processar e julgar feito movido
por GTO contra o seu Escrivão do Cartório de Notas da Comarca
-da Capital. A incompetêncja quanto a pessoa é evidentíssima e não
merece outras maiores considerações.
Pois bem, continua o juiz. Demonstrada tal incompetência em
razão da pessoa, resta salientar que, insofisrnavelrnente, a Justiça do
Trabalho não está apta. a processar e julgar a matéria alegada na
.peça inicial da reclamatória trabalhista ajuizada por GTO, dado que
a relação jurídica material - que une a referida AUXILIAR DE
CARTORIO com o Poder Público Estadual, através do respectivo
Serventuário de Justiça, não diz respeito, em absoluto, às relações
de emprego disciplinadas pelas Leis Trabalhistas, aliás, como veri'ficado já restou nos itens anteriores. Ao contrário, estão, plenamente,
,estabelecidas dentro dos limites impostos unilateralmtnte pelo Poder
Público Estadual, em leis e regulamentos, que prescrevem os direitos
e deveres dos cartorários (dentre eles o auxiliar de cartório) para
-com a Administração em geral e para com o público, bem como
lhes impõe requisitos de eficiência, capacidade, sanidade, moralidade,
fixando e alterando vencimentos e tudo o mais que conveniente fOI
para a investidura no cargo e desempenho das funções, Isso tudo
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constitui o estatuto do pessoal de cartório não oficializado, em que
pese o fato de, no caso especuíco dos autos, a admissão de auxiliar
de cartório decorrer, na forma da legislação citada, de um corltrato,
que só terá eficácia após a sua homologação na Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, com o despacho de seu arqlllvamento (artigo
38 do Decreto-lei nO 159, de 1969). Aliás, o regime estatutário da
função púhtica 6 dessa forma explicado _.- embora com outras
palavras - por Hely Lopes Meirelles (in obra e edição citadas,
página 341). A competência mais uma vez se repete 6 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, prnentiva ou sUCesSil'B, da
Vala dos Registros Públicos, como também da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, ex officio (artigo 232 do Código Judiciário de
1969) ou provocadamen.e (através dos recursos previstos em lei,
como, verbi grafia, o do artigo 24 6 do referido Código Judiciário
do Estado de São Paulo (1969) e o dos artigos 67 e 68 da Resolução
n,o 1, de 1971, do Egrégio Tribunal de Justi ça ~ 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 erobarga o projeto, ou em "aprovação", que lhe dá
alento. A fisC!llização sucessiva versa sobre éJtos que podem já estar
em vjgOf, 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 o aniquila; como Urevogaçào", que lhe extingue a
eficácia; ou corno "aprovação", que lhe dá plenitude" MARlO MASAGAO, in "Curso de Djreito Administrativo", tomo 1, 1959, Max
Llmonad, página 77, n .0 153).
E foi no regular exercício desse poder fiscalizador que o Juízo
de Direito da Vara dos Registros Públicos - adita a seguir - em
conhecendo do ato punitivo (suspensão) aplicado pelo SI. Escrivão
do Cart6rio de Notas da Comarca da Capital e que ensejou a reclamatória perante a 20. a Junta de Conciliação e Julgamento em São
Paulo, aprovando-o, fê-lo anolar) na forma da lei, no prontuário de
GTO, para os fins de direito, tudo conforme consta da lnfonnação
de fls. 11. V.O., do setor de Corregedoria Permanente do Offcio dos
Registros Públicos (informação relativa ao ano de 1970). Portanto
- insiste-se - é indisputáveL que não tem a Justiça do Trabalho
competência, em razão da pessoa e da matéria, para processar e
julgar o feito ajuizado por GTO, auxiliar do Cartório de Notas da
Comarca da Capital.
Aliás - conclui o juiz - a própria J usliça do Trabalho, pela
sua MM. 16. a Junta de Concillação e Julgamento, em caso análogo,
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deixou bem certo esse entendimento no sentido de que cartorário,
"não estando, pojs, sujeito às normas da CLT e à Justiça do TrabaJbo
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 1970, na
reclamação trabalhista entre Sérgio Batelli e Cartório do 1. 0 Ofício
de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital). Mas~
não é só a Justiça Trabalhista de l.a instância que assim tem proclamado. Com efeito, nas suas Superiores Instâncias, tem sido firmado que lia Justiça do Trabalho é incompetente para conhecer e
julgar reclamação de auxil.lar de Cartório, que tem situação análoga
a dos funcionários públicos, sujeito ao regime próprio de proteção
ao trabalho" (acórdão da 2. a Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 6 de ma io de 1957, no recurso de revista ll. 2.181 ~ de
1956, Ementa D.o 5.076, in Diário da Justiça de 20 de setembro
de 1957, página 2.459, relator ministro Thélio Monteiro, apud ((Revista do Tribunal Superior do Trabalho", Ano XXXIV - janeiro
a dezembro de 1959). E) ainda, o mesmo Egrégio Tdbunal Superior
do TrabaJho deixou bem precisado que "Tabelionato não é empresa,
no sentido do direito positivo, por mais que se queira elastecer o
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. a Turma do Tribuoal Superior do Trabalho, em 29 de
janeiro de 1957, no recurso de revista 0.° 2.517, de 1956, relator
ministro Julio Barata, in "Revista do Tribunal Superior do Trabalho", Ano XXXIV - janeiro a dezembro de 1959, ementa 4.680,
página 24). Porém, como a Mf\1. 20. a 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. ofício n.O 168/73, de 26 de
março de 1973, do respectivo MM. juiz presidente, fls. 21), só
resta suscitar conflito positi\'o de jurisdição, a ser dirimjdo 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 juízo estadual de
primeira instâocia" (acórdão do P1eno do Supremo Tribunal Federal,
em 9 de agosto de 1972, no conflito de jurisdição n.o 5.798, de
Pernambuco, relator minístro Antonio Neder, in "Diário da Justiça
da União", edição de 22 de set~mbro de 1972, página 6.288, apud
"Boletim da AASP", n.o 739, 8 de fevereiro de 1973, Jurisprudência,
página 6).
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Doação com usufruto - Oáusulas restritivas - Cancelado o usuÚllto pela morte do doador, persistem as cláusulas restritivas.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.O
199.233, da comarca de Barretos, em que é apelante Henrique lW1queira Franco, sendo apelo o Juízo:
1 - Pretende Henriqueta Junqueira Franco que se cancele
cláusula restritiva da propriedade que recebeu, em doação, de seu
falecido genitaL Essa cláusula diz respeito aos frutos e rendimentos.

A sentença de fls. 10 a fls. 12 declarou inviável o cancelamento reclamado porque a cláusula, existente, por não constituír usufruto de segundo grau, embora a lição de Washington de Barros
Monteiro, existe permissiva no direito civil.

Inconformada apelou a interessada pretendendo ter sofrido
cerceamento de defesa (queria ouvir testemunhas) e pedindo a reforma do decisório no que foi acompanhada, nesta instância, pela
Procuradoria-Geral da Justiça atrpvés de pa.recer subscrito pelo
Procurador DL Eurico de Andrade Azevedo.
2 Preliminarmente, inexiste o alegado cerceameoto de defesa, pois, DO caso, embora o drama pelo qual passa a apelante,
afirmado no recurso, a matéria a ser decidida é de direito e dispensava a audiência de testemunhas.

3 - No mérito - sem embargo do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, pugnando por uma interpretação mais avançada e
atuante da lei - o MM. Juiz decidiu com acerto a questão sub
judice.

Havendo doação com usufruto e imposição de cláusulas restritivas, estas, cancelado o usufruto pela morte do doador, persistem.
Nesse sentido tem decidido o CoJendo Supremo Tribunal Federal (Revista Trímestral de Jurisprudência, 41/632 e 49/616) e
este Tribunal em casos semelhantes (Revista dos Tribunais, 412/158
e 4. a Câmara Civil na apelação n.o 200.939 julgada aos 30-9-1971)
porque em se tratando de usufruto reservado pelo doador, a pennanência de vínculos restritivos não transgride a proibição de usufruto
sucessivo.
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4 - Isto posto, Acordam) em Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, negar provimento ao apelo
a fim de que subsista, por seus próprios fundamentos, a decisão
apelada. Custas, pela vencida. São Paulo, 4 de novembro de
1971 - Ferreira de Oliveira, Presidente - A. Médici Filho, Relator
designado Andrade Vilhena, Veocido conforme declaração de
voto.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação Cível n.O 199.233 -

Barretos

Meu voto, data venia da ilustrada maioria, dava provimento
ao apelo, para determinar
cancelamento pretendido, nos precisos
termos da ínicial, sem embargo de muito bem lançada a sentença
recorrída.
Adotei, com razões de decidir, e com a devida vênia, a par
dos fundamentos em que se estribam as razões do apelo, a motivação
constante do excelente parecer da Procuradoria da Justiça, subscrito
pelo ilustre Procurador, DL Eurico de Andrade Azevedo.

°

PARECER DO PROCURADOR DA JUSTIÇA
Cancelamento da cláusula. Possibilidade tendo em vista a sua
finalidade. Interpretação razoável da lei. Na interpretação da lei o Juiz
deve adaptar o preceito à el'olução da realidade social.
1 - Em julho de 1963, Francisco Junqueira Franco doou à
sua filha, Henriqueta Junqueira Franco, a Fazenda Prata ou Mandi,
localizada no município de Barretos, reservando para si o usufruto
vitalício e impondo sobre condição o que equivale à inalienabilidade
por duas gerações, ou a usufrutos sucessivos, o que é vedado pelo
direito pátrio (Revista dos Tribunais, 186/167, 248/214). A jurisprudência dominante, porém, é no sentido contrário (Revista dos
Tribunais, 236/355, 235/176, 205/203, 203/363, 195/280 e
outros).
3 - Com a devida vêoia, entendo que o problema deve ser
encarado sob aspecto diverso.
A imposição das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade sempre teve por objetivo acautelar o futuro do donatário ou
herdeiro, assegurando-lhe recursos suficientes para sua manutenção.
Assim eram deL~ados imóveis de alguel, fazendas em produção, etc.
Mas as coisas mudaram muito desde 1917, quando entrou em vigor
o Código CiviL O s1stema agrário, particularmente no Estado de
São Paulo, alterou-se completamente_ O custeio das lavouras é feito
mediante financiamento prévio) com garantia da colheita; os encargos
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sociais e trabalhistas aumentaram substancialmente. E quem permanecer à margem do processo está fadado a desaparecer.
t o cas.o da apelante. Alega que necessita urgentemente de
introduzir melhoramentos em sua fazenda, mas que não pode COTIcreHzar seus planos porque nenhum estabelecimento de crédito lhe
concede financiamento, em virtude dos vínculos impostos sobre os
frutos e rendimentos. E mais: que não pode nem mesmo conceder
carta de anuência para que seu arrendatário obtenha financiamento,
4 - Ora, na interpretação da lei, o juiz deve adaptar o preceito à evolução da realidade social. Não poden.do colocar sua fazenda nos modernos processos de sua exploração, a apelante estará
até mesmo sujeita à desapropriação de seu jmóvel, por força do
que dispõem a Constituição do Brasil (artigos 160 e 161) e o Estatuto da Terra (Lei 0.° 4.504, de 30 de novembro de 1964, artigo
2.0). Estaria frustrada, assim, a intenção do doador, de preservar

°

futuro de sua filha.
Escrevendo sobre métodos de interpretação e tontes do direito,
ensina François Gény: "A vida real do direito não se encontra senão
no concreto, e todas as abstrações, pelas quais nós a elevamos do
concreto para generalizar-lhe as regras, não passam de meios artificiais, destinados a simplificar urna realidade, a qual é preciso sempre
voltar, desde que se lcate de experLillentar definitivamente, c de pôr
em prática, as soluções adequadas às necessidades efetivas da vida
social" (Apud Alípio Silveira, "Hermecêutica no Direito Bras Lleiro",

]968, 1.0 voL, pág. 414).
Tem razão, portanto, Luis Recasens Siches, ao preconizar a interpretação jurídica por meio da "lógica do razoável" ("Nueva Filosofia de la Interpretación deI Derecho", pág. 128 e segs.), método
preconizado pelo eminente jurista José Frederico Marques: "O que
domina, na interpretação do díreito escrito, é aqueles Iogos deI nlZDnable de que fala Recasens Siehes. Não há sistemas rígidos de interpretação. O entendimento da lei deve subordioar-se a métodos dúcteis
e flexíveis capazes de fornecer ao juiz os elementos necessários para
atuar com justiça, sem fugir à obediência da lei escrita" (artjgo in
O Estado de S. Paulo, de 12 de agosto de 1956).
5 - Na hipótese, não parece razoável manter-se a cláusula
que impôs a inalieoabilidade e impenhorabilidade dos frutos e rendimentos do imóvel, impedindo a consecução do objetivo visado pelo
doador, qual seja acautelar o futuro de sua filha.
Razoávet é caocelar-se essa cláusula, mantendo-se o vínculo
apenas. com relação ao próprio imóvel, como pede, aliás, a apelante.
6 - Em face do exposto, somos pelo provimento do apelo,
para que se cancele a referida cláusula, como pedido na inicial. São Paulo, 29 de junho de ] 971. - Eurico de Andrade Azevedo.
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Responsabilidade de Construtora - Reconhecida a responsabilidade
da construtora peja execução da obra, d-everá ela responder pelorepar4!)' de todos os serviços mal executados. Procedência em
parte do recurso do primeiro apelante.
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível D,o
24.172, em que são apelantes: 1) Condomínio do Ectifício "Dom
Otero"; 2) Construtora Canadá S. A. e apelados: os mesmos:
Acordam os Juízes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Alçada do Estado da Guanabara, por unanimidade de votos em negar
provimento ao agravo DO auto do processo e rejeitar as preliminares
indusive de intempestividade do recurso da 2. a apelante e no mérito,
sem discrepância de votos deram provimento parcial à primeira apelação para jncluir nos reparos à serem executados a retirada do cano de
,elevação de água do interior do tubo da lixeira negando provimento
ao recurso da 2. a apelante.
E asslm decidem porque a construtora ré, é, fora de dúvida, parte
legítima na ação e não como pretende colocar-se, mera mandatária
do condôminio.
A construção por administração não exime a construtora da responsabilidade pelos serviços executados; é ela pelo contrário depositá ria de confiança dos condôminos que a ela confiam a parte técnica, çertos de que, como no caso, finna bastante conhecida e conceituada, dará bom encaminhamento técnico aos serviços a serem executados,
Da mesma fonna nâo procede a pretensão de decadência pela
decorrência do prazo de seis meses para propositura da ação. Desde
que pejo contrato fique previsto um prazo de garantia da obra que
não contraria disposição legal não há que chamar em apoio os artigos
1.243 ou 1.245 do Código Civil que atenderão somente os contratos
que omitam aquele prazo de segurança da obra. No caso sub judice
o prazo de segurança de boa execução do serviço foi previsto pela
cláusula 14. a do contrato como sendo de "cinco anos a contar da
data do habite-se" prazo esse que não se esgotou como ressalta a
sentença recorrida.
J

Tempestivo também o recurso da ré pela simples confrontação
de datas. Se a sentença, publicada em audiência, é datada de 16
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de outubro de 1972 o apelo recebido a 31 do mesmo mês - fls. 183
- estará necessariamente dentro do prazo. Quanto ao mérito merece
provimento parte da primeira apelação, na parte que se refere a mudança do tubo elevatório de ágmL Embora os peritos não concIuam
com precisão se está ele dentro do tubo da ill<eira ou na parede adjacente, a inconveruência da sua colocação ressalta aos olhos. Aliás
as fotos acostadas aos autos com as razões de apelação - fls. 179-180
- esclarecem em definitivo que o encanamento que corre na parede
da lixeira de pouca espessura está a provocar calor anormal que traz
como conseqüência problema na tubulação que por duas vezes .iá foi
consertado.
Não tem todavia, procedência o pedido de aumento do número
de registros para distribuição de água por ser ele optativo. Esse número poderá ser maior ou menor até por medida de economia, e por
certo a comissão de fiscalização da obra terá concordado com o que
foi feito. (T. A. OB. - 2. a C. Civ. - Rio de Janeiro, 26 de abril de
1973 . - Fabiano de Barros Franco) Presidente e relator. - Cavalcanti de Gusmão, Revisor. - DOl'este Baptista). D. J. OB., de
10-12-73, pág. 529.
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Alienação Fiduciária - O credor fiduciário tanto pode ser um terceiro ou o pr6prio vendedor, não necessitando estar autorizado
pelo Banco Central para operar com contratos de alienação fiduciária em garantia.
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número 13.433, sendo agravante União dos Revendedores Auto
Industrial - Auto Modelo e Granauto Ltda. e agravado, o Juízo da
14. a Vara Cível:
Acordam os Juízes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Alçada do Estado da Guanabara em dar provimento ao recurso para
reformar o despacho agravado, a fim de ser expedido o competente
mandado de busca e apreensão na forma do pedido inicial. Unânime.
Trata-se de agravo de instrumento contra despacho do DL Juiz
a quo que) de plano} indeferiu o pedido de busca e apreensão de um
veículo alienado com garantia fiduciária, pelo não pagamento de prestação vencida, representada por duplicata protestada. Ao indeferir
a inidal e na sustentação do despacho agravado entendeu o Dr. Juiz
a quo não ter a requerente qualidade para a busca e apreensão, por
ser uma sociedade de responsabilidade limitada não autorizada pelo
Banco Central a operar DO mercado de capitais, nem com contratos
de alienação fiduciária, restritos às instituições financeiras.
Entendeu a Câmara de reformar o despacho agravado porque o
credor fiduciário taoto pode ser um terceiro ou o próprio vendedor
não necessitando estar autorizado pelo Banco Central para operar com
contratos de alienação fiduciária em garantia, tendo, assim, a agravante
qualidade para requerer a busca e apreensão do veiculo do devedor,
pelo não pagamento comprovado pelo protesto da duplicata vencida.
Não há nenhum dispositIVO legal que restrinja às institwções financeiras autorizadas pelo Banco Central as operações relativas à alienação fiduciária de bem móvel, nem no artigo 66, da Lei fi.O 4.728, que
disciplina o mercado de capitais, nem no Decreto-lei 0.° 911-69.
Trata-se, ademais, de um consórcio, e segundo instruções normativas das autoridades fazendárias os consórcios podem exigir dos consorciados a alienação fiduciária como garantia do pagamento das
prestações vencidas (fls. 13). (T. A. GB. - 3. a C. Civ. - Rio de
Janeiro) 2 de agosto de 1973. - Rodrigues Silva, Presidente e ReJator). D. J. GB., de 10-12-73, pág. 529.
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Cartório Extrajudicial. Tabelionato - Registro de Imóveis. Títulos
e Documentos. Desanexação. Vitaüciedade do titular. Efeitos.
11. Não atentam contra o princípio da vitaliciedade, assegurado pelo art. 194 da Constituição, lei que outorga sua desanexação, nem ato que lhe dá execução.
Aplicação das Súmulas 46 e 291.
Reeurso não conhecido.

RELATÓRIO

o Sr. Ministro Thompson Flores: - Exercia o recorrente o
cargo de 1. D Tabelião, acumlUlando, além de outros oHeios, o de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que emergira de anexação, na comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Procedidas desaoexações, por força da L. 5.809-68, inclusive a
referente ao último dos ofícios, por força do D. 17.170, de 8-11-69,
foi removido para ocupá-lo o servidor Adalberto Caldeira.
2. Inconformado com esse ato, ajuizou o recorrente, perante
O Eg. Tribunal de Justiça, mandado de segurança, invocando em seu
prol a vjtaliciedade nos cargos exercidos.
3. Prestadas informações, f. 24-31, citado o litisconsorte necessário, com o parecer contrário do Ministério Público, Eoi indeferido o wril
Fê-lo o Eg. Tribunal, em sessão plenária, de 11-9-70.
O decisório, que é unânime, guarda a ementa seguinte, f. 108:
"Coo hece-se do mandado de segurança interposto dentro do
prazo legal - Serventuário a quem são atribuídas outras funções
por anexação ao seu cartório - Possibilidade da desanexação face
disposição legal - Direito líquido e certo inexistente - Denegada
a seguranç.a."
4. Extraordinariamente, recorreu o impetrante, f. 111-6.
Admitido pelo despacho de f. 125, após impugnação, f. 119-22,
mereceu razões, f. 127-30 e 133-37.
5. Parecer da douta Procuradoria-Geral da República, da
Procuradora Cecília Leite Zarur, e aprovado pelo Procurador-Geral,
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substituto, Oscar Corrêa Pina, pelo não provimento, acaso conhecido
o recurso, e com a seguinte fundamentação, f. 143-4:

"1. Pretende o impetrante reacumular as funções de Escrivão
do Cível e Comércio, Órfãos, Ausentes, Interditos e Provedoria, com
as de Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Ponta Grossa,
Paraná.
2. De acordo com o disposto no art. 175 da L. 5.809, de
15-7-68, optou o ora recorrente perante o Conselho Superior da
Magistratura, embora sob protesto, pelo Ofício do Registro de
Imóveis.
3. A desanexação efetiva de serventia que exercia cumulativamente, motivou o mandamus que, denegado, ensejou interposição
do recurso extraordinário de f. 111, pelas letras a, c e d, do permissivo constitucional, que foi recebido pela letra d, f. 125.
4. A acumulação no caso decorre sempre do interesse da
Administração da Justiça, em caráter precário, face a desacumutação
futura, que termina por vir. E o ora recorrido continua vitaliciamente operando as funções de Tabelião.
5. Foi atendida nos seus justos termos a Súmula 46.
Tal desmembramento, ademais, não importou em redução de
vencimentos, pois o que existe, no caso, são custas e emolumentos."
VOTO

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

Não conheço

2. Assentou ele no art. 119, rIr, a, c e d, Constituição.
Deduz haver o aresto recorrido negado vigência ao art. 194
daquela Corte, ao mesmo passo que atribuída validade ao ato impugnado, contestado em face do referido Estatuto) e bem assim
dissentido de julgados de outros tribunais indicados na petição recursal referida.
3. Tenho como não verificados quaisquer dos pressupostos em
os quais se procurou embasar a derradeira pretensão.
Para tanto reporto-me ao destaque do voto que acabo de
proferir no RE 70.682, também do Paraná, em tudo igual ao presente, na solução de tese jurídica.
EL-lo:
Desanexado que foi o último, o qual passou a ser exercido pelo
litisconsorte recorrido, nem a lei que autorizou a desanexação, nem
o ato que lhe emprestou execução afrontaram a garantia de vitaliciedade a que se refere a Constituição, art. 194, como o fazia antes.
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E que continuou no exerC1ClO do ofício, pelo qual optou, em
o qual guarda os predicamentos que lhe são próprios; e, se perdeu
o outro, sobre ele direito algum dispunha, face à precariedade que
sempre exíste em casos de acumulação de ofícios ou escrivanias
distintas, os quais podem ser sempre desanexados ou mesmo desdobrados, na busca das conveniências do serviço.
Assim se tem orientado a jurisprudência desta Corte, ora estratificada em sua Súmula 46.
De resto, é de acentuar-se que os três arestos paradigmas, como
bem acentuam os pronunciamento~ do Moistério Público, nas duas
instâncias, não oferecem quaisquer préstimos, como se apura de sua
leitura, longe estaodo das exigências impostas pela Súmula 291 ." E
O meu voto. (S.T.F. RE 71.705 - PR - ReI., Ministro Thompson Flores - Recdo., Estado do Paraná - Presidência do Sr. Ministro Adalício Nogueira. Presentes à sessão os Srs. MíD.istroS Eloy
da Ro~ba, Thompson Flores, Bjlac Pinto e Antonio Neder, e o Dr.
Os~ar Cotrêa Pina, Procurndor-Geral da República, substituto.
Brasília, 6 de maio de 1971). R.T.J., vol. 64, pág. 726 .
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Extinção de Condomínio - Art. 1.611, § 2.°, do Código Civil, em
sua nova redação dada pela Lei n.o 4.121. Aos condôminos é
assegurado o direito de pedir a eUinção do condomínio, veoden ..
do~se em hasta pública o imóvel residencial, mas gravado com o
direito real de habiblção enquanto viver o cônjuge supérstite.
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Clvel n. O
83.428, apelante Caroüna Custódia de Jesus, apelado Albino da Silva
Santos.
Acordam os Juizes da 4. a Câmara Cível do Tribunal de Justiça,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Recebendo por herança a metade do apartamento 401, à Av.
Paulo de Frontlm n.O 336) em virtude do falecimento de sua filha
Erunia de Jesus Santos, que foi casada com o recorrido, a apelante
ingressou com pedido de extinção do condomínio. Deferido foi o
pedido pela douta sentença recorrida, com a ressalva de continuar o
único imóvel residencial gravado com o direito real de habitação eru
favor do cônjuge sobrevivente.
A decisão é incensuráveI. A lei não considera inalienável o
imóvel partilhado na forma determinada pelo art. 1.611, § 2.°, do
C6cligo Civil. De sorte que persiste para os condôminos o direito
de em qualquer tempo pedir a extinção do condomínio. Mas o
direito real de habitação cabe ao viúvo casado pelo regime de comunhão de bens, enquanto viver, de sorte que quem adquirir o imóvel deverá suportar o gravame.
As considerações do douto doutor advogado do apelante valem
como crítica à lei escrita, que não estabelece condições ou compara~
ção com a situação pessoal dos herdeiros. Maior injustiça seria privar
o viúvo do único abrigo que construíram em favor dos herdeiros que
nada fizeram para a formação dessa riqueza.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1973.

aa) Olavo Tostes Filho, Presidente e Relator
Pedro Bandeira Steele
Amilcar Laurindo
(D.J. GS., de 5-7-73).
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Desapropriação - Não está em causa a Lei de julho de 1971, sobre
correção monetária e que o Supremo Tribunal julgou constitu~
dona), pois, aquí, a ação de desapropriação foi proposta em
1967, muito depois, portanto, da Lei de 1965, que reconheceu
legítima a correção monetária.
Embargos do Estado não conhecidos.
RELATÓRIO

o Sr. Minis1ro Luiz GaUotti: - Trata-se de ação de desaprop6ação, ajuizada pelo Estado em 1-11-67.
A sentença julgou procedente a ação, fixando a indenização
em NCr$ 4 .500,00, valor que será corrigido, de ano a ano, nos
tennos da L. 4.686, de 1965, ante a ausência de depósito, e feita
n correção, a partir da data do laudo do pelito do Juízo. Acrescentou o juiz que a correção se faria acé que o integral valor devido
fosse posto à disposição dos expropriados. Honorários de 10% sobre
a diferença entre o preço final e a oferta. Recorreu o juiz ex o ffi cio.
Apelaram os expropriados, impugnando a cláusula "de ano a
ano" e o aumento dos bonorários para 20% .
Ape10u o Estado, impugnando a correção até o' efetivo pagagarnento, de modo que só se verifique até a data do julgamento
final sobre o preço, e pleiteando El redução dos honorários para 5 %.
O acórdão de f. 62 deu provimento ao recurso dos expro-priados e ao de ofício, em parte, para que a correção seja feita de
uma só vez, até a decisão final, correspondente ao efetivo pagamento.
E negou provjmento à ape1ação do Estado."
Houve recurso extraord.inário do Estado, de que a Segunda
Turma não conheceu, unanimemente, de aCQrdo com o seguinte voto
do emínente Relator, Ministro Bilac Pinto (f. 89):
"Não conheço do recurso.
Pretende o Estado da Guanabara a reforma da decisão do Tribunal a quo, na parte em que estabeleceu que a correção monetária
deverá ser feita até o efetívo pagamento do preço e de UIDa só vez,
pleiteando o restabelecimento da cláusula "ano a ano", que figurava
na sentença de primeira instância.
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o recurso não pode ser acolhido, nos termos da Súmula 28,
por isso que a jurisprudência do S.T.F. já se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida, como se verifica dos seguintes acórdãos:
RE 64.884 - GB (R.T.J. 55/437); RE 67.404 (Sumulário da Jur.
's obre a Correção Monetária - Jardel Noronha e Odaléa Martins,
voL 2.°, p. 549); RE 67.955 ( R.T.J. 55/498); RE 69.856 (Sumulário cit., voI. 2.°, p. 609); RE 71.374 (R.T.J., 57/73) e RE 71.496
- S-P, de 13-8-71 - Relator: Ministro Eloy da Rocha."
Foram opostos embargos pelo Estado.
A Procuradoria -Geral opina (folhas 100-1):

"1 . Trata-se de embargos ao v. acórdão de f. 87-91, o qual
negou conhecimento ao extraordinário que pretendia o restabelecimento da cláusula "ano a ano", que figurava na sentença de primeiro
grau, e diz respeito ao cálculo da correção monetária.

2. A par de não merecerem conhecimento, posto que os
.arestos dados em comprovação da divergência professam, justamente,
a tese do acórdão embargado, os embargos parecem não atender ao
interesse do Estado combargante. Na verdade, tanto as decisões lembradas pelo eminente Relator (f. 89), quanto as aludidas nos embargos, inteiramente convergentes, foram proferidos em recursos manüestados pelo Estado e atenderam a sua pretensão de excluir-se a
cláusula "ano a ano".
3. E curioso, pois, que o Estado da Guanabara pretenda agora
o restabelecimento daquela cláusula, contra a qual sempre se bateu,
ao ponto de conseguir a estratificação da jurisprudência com que se
harmoniza o v. acórdão embargado. Ainda hoje, emitimos parecer
no RE 73.582, recorrente o Estado da Guanabara (do qual também
é relator o Exmo Sr. Ministro Luiz Gallotti), que tem por objeto a
exclusão da discutida cláusula.

4. Daí opinarmos pelo não conhecimento dos embargos, cuja
interposição até parece ser fruto de equívoco.
Brasflia, 4 de abril de 1972 - José Fernandes Dantas, Pro'curador da República. Aprovo: F. M. Xavier de Albuquerque,
-:Procurador-Geral da República.

E o relatório.
VOTO

o Sr. Ministro Luiz Gallotti (Relator): - Não está "em causa
"a Lei de julho de 1971, sobre correção monetária e que o Supremo
Tribunal julgou constitucional, pois, aqui, a ação de desapropriação
foi proposta em 1967, muito depois, portanto, da Lei de 1965, que
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reconheceu legítima a correção monetária. E assiste inteira razão à
Procuradoria-Geral em seu jurídico parecer. De acordo com ele, não
conheço dos embargos. (S.T.F. ERE 70.717 GB - ReI.,
Min.istro Luiz Gallotti. Embte., Estado da Guanabara (Dec.
ernbda. Segunda Turma. 25-10-71) - Não conhecidos, unânime Presidência do Sr. Ministro Eloy da Rocha, Více-Presidente, na
ausência justificada do Sr. Ministro A]iomar Baleeiro, Presidente.
Presentes à sessão os Srs. Ministros Luiz Gallotti, Oswaldo Trigueiso,.
Djaci Falcão, Amaral Santos, Thompson Flores, Bilac Pinto, Antonio
Neder e Xavier de Albuquerque. Procurador-Geral da República. o
DL José Carlos Moreira Alves. Ausente, justificadãmente, o Sr. Ministro Barros Monteiro - Brasília, 24 de maio de 1972). R.T.!.,
vol. 64, pág. 724.

RELATÓRIO

o

Sr. Ministro Xavier de Albuquerque: - Atendentes e serventes lotados no Instituto de Puericultura da Universidade do Brasil
requereram admjnistrativamente a concessão da gratificação de risco
de vida e saúde previst'b no art. 145. VI, da L. 1.711, de 28-10-52.
Sobrevindo a L. 3.780, de 12-7-60, e o D. 50.337, de 14-3-61, a
autoridade mandou arquivar os processos administrativos nos quais
se pediu a vantagem, até que fosse cumprido O disposto no art. 78
da dita L. 3.780-60. À vista disso, impetraram mandado de segurança objetivando compelir a autoridade apontada como coatora a
lhes mandar pagar a gratificação questionada.
Tiveram êxito integral em primeira instância. Todavia, a Primeira Turma do ego Tribunal Federal de Recursos} provendo parcialmente agravo da União, limitou a concessão da segurança ao efeito.
de mandar que tivessem seguLmento os processos administrativos e
recebessem despacho final. O acórdão tomou esta ementa (folha 172):
"Gratificação por risco de vida - A gratificação por risco de
vida ou saúde só pode ser concedida após o exame de cada caso.
concreto, e não, indiscriminadamente, a determinada cat.egoria de
servidores. "
Recorreu extraordinariamente a União, pelas letras a e d, ale-

gando violação ao art. 78 da citada L. 3.780, de 1960, aos arts. 1.0
e 2.° do D. 50.337, de 14-3-61, aos arts. 1.0 a 3.° do D. 50.347, de16-3-61, e dissÍdio com o acórdão do Supremo Tribunal no RMS
11 .073.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento>
e provimento do recurso.
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VOTO

o Sr. Ministro Xavier de Albuquerque (Relator): - O art. 78
da L. 3.780-60 transferiu ao próprio legislador a disciplina da concessão da gratificação questionada~ antes deferida ao poder regulamentar do Executivo e estabelecida, no que diz respeito aos recorridos, no D. 43 .186, de 6-2-58. Essa alteração significou, segundo
o voto vencedor do eminente Ministro Relator Evandro Lins no RE
62.575 (R.TJ. 46/615), que a gratificação de risco de vida requerida após a L. 3.780 passou a depender de condições a serem fixadas
em lel, o que não alcançava~ ao que se vê da ementa daquele acórdão, as situações regularmente constituídas anteriormente ao seu advento. Ponderou o Relator, naquele caso, que os D. 50.337 e 50.347,
de 1961, que revogaram as gratificações concedidas no regime anterior, foram depois modificados por outros decretos que restabeleceram tal gratificação.
Não me parece, portanto, que o acórdão recorrido haja violado
essas disposições legais ao cassar o arquivamento sumário dos requerimentos feitos à Administração pelos então impetrantes, ora recorridos, para determinar que sejam eles processados e decididos
como for de direito. A decisão judicial não determina o deferimento
da contagem, mas a solução do requerimento, sujeita naturalmente,
se for o caso, a nova revisão judicial. Mu.ito menos determina que
o deferimento, se por ele decidir a Administração, haja de perdurar
mesmo depois da L. 4.345, de 26-6-45, cujo art. 15 extinguiu a
vantagem.
Quanto ao alegado dissídio, o acórdão apontado proclamou que,
para ser concedida a gratificação em causa, precisa haver disciplina
especial e processamento administrativo, em que se examine cada
caso em particular. Não o desdiz, de modo a1gurn, o acórdão recorrido; antes pelo contrário.
Nessas condições, não conheço do recurso (S.T.F. - RE 62.055
- GB - ReI., Ministro Xavier de Albuquerque. Recte., União Federal. - Não conhecido, unânime Presidência do SI. Ministro
Eloy da Rocha. Presentes à sessão os Senhores Ministros Thompson
Flores e Xavier de Albuquerque, e o DL Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral da República, substituto. Ausentes, justificadamente,
os Srs. Ministros Bilac Pinto e Antonio Neder - Brasilia, 1.0 de
dezembro de 1972). R.T.]. vaI. 64, pág. 650.
O Sr. Ministro Djaci Faldio (Relator): - A decisão recorrida,
reformando a sentença de f. 180-2v., entendeu acertada a inclusão
da parcela correspondente ao empréstimo compulsório no cálculo
para obtenção da renda bruta a ser considerada no pagamento do
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imposto de renda por fonte pagadora que haja assumido o ônus do
tributo devido por pessoa residente ou domiciliada no exterior. Daí a
sua ementa:
"Imposto de Renda . D. 51.900-63, arts. 103, § 7.°, e 209'
D, 52.314-63, art. 14 - Sobre o rendimento reajustado, para efeito
da incidência do imposto, devido pelo beneficiado e assumido pela
fonte pagadora, aplicam-se todas as obrigações do devedor, inclusive
o empréstimo compulsório. Ação anu.latória de débito fiscal julgada
improcedente' Cf. 296).
Afiguram-se-me irrefutá veis as considerações aduzidas pelo recorrente, quando expõe:
"4 . O ven. acórdão recorrido, conquanto sustente que o empréstimo compulsório não é tributo, com o que se afina com a jurisprudência do ego Supremo Tribunal Federal, tratou-o, todavia, como
se tributo fosse, indo buscar fundamento no art. 14 do Regulamento
baixado com o D. 52.314, de 31-7-63, verbi.
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POSSESSÓRIA E IMISSÃO DE POSSE
Promitente comprador - Direito - Falta de outorga uxória Direito de retenção - Promitente comprador, por força de compromisso irretratável e inscrito no Registro de Imóveis tem legitimidade para propor ação de imissão de posse. Não procede a argüição
de nulidade da ação de imissão na posse de imóvel por falta de
outorga uxória do autor e por falta de citação da mulher do réu:
a ação não leva à perda do domínio ou de qualquer direito sobre
imóvel. Direito de retenção é inoponível ao adquirente do bem, que
não obteve benefício com as benfeitorias eventualmente feitas (STF1. a Turma; RE 71.988-GB; reI. Min. Rodrigues de Alckmin; j~
17-5-73; conhecído em parte e nego provto.; v.u; DJU 8-6-73),
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Cambial - Registro Omissão - Títu,l os vinculados a compra
e \'enda de imóveis, legalmente registradIt - Artigo 2.0, § 4. 0 ,
da lei 427 - Desnecessidade do registro - Embargos recebidos.
"Acordam, em Terceiro Grupo de Câmaras do Tribunal de
Alçada Civil, por votação unânime, repelir a preliminar de nulidade
e acolher os embargos, para que a Egrégia 5. a Câmara aprecie a
causa pelos seus demais aspectos.

A preliminar de nulidade merece repulsa. A questão é meramente regimental e O regimento foi observado rigorosamente: a decisão
fOl anunciada pelo presidente, o resultado consignado em folha
própria, junta aos autos e com os nomcs dos juízes que tomaram
parte no julgamento. O acórdão está autenticado pelo relator, conscando o voto vencido do juiz qUe presidiu a sessão. Não há dúvida
alguma, e nem o embargante a suscita, de que o acôrdão está em
consonância com o decidido pelo juízes. A alegação de nulidade,
pois, é jnteirarnente vã.
Quanto ao mais, porém, o embargante merece ver acolhidos
os seus embargos, nos limites e pelos fundamentos do venerando
voto vencido. Sem entrar na natureza legal ou configuração jUIldica
do contrato celebrado pelas partes, seu alcance, eficácia e validade,
é inegável existir uma vinculação, perEeita ou imperfeita, entre o
titulo e o imóvel, a ponto de este não poder ser transferido sem
anuência do credor (cláusula 6. a).

O contrato celebrado entre as partes foi registrado 00 Registro
de Imóveis, no livro 4, de Registros Diversos, para os fins da
publicidade e valer contra terceiros, principalmente porque nele havia
uma chamada "promessa de venda em garantia do pagamento do
título". É ra20ável, pois, abris para este caso uma exccç.ã:c às
exigências do artigo 2.°, da Lei 427, em face do disposto no § 4 .°,
desse mesmo arligo, que diz: "as exigências deste artigo não se
aplicam. .. aos tltulos amparados por contratos ou escrituras de
compra e venda de bens imóveis, legalmente registrados". Se, como
acentua o veneraodo acórdão embargado, a finalidade da lei é repcimir a agiotagem e a sonegação; e se o conhecimeoto direto da operação
também resulta do registro feito no cartório de imóveis, como se
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infere daquele § 4. 0 acima citado, porque de outro modo, o legislador não abriria tal exceção à regra geral do artigo 2.°, caput, mais razoável se afigura à maioria acolher os embargos, porque a
promissória está amparada num contrato registrado naquele cartório
e que envolve, de certa forma, uma eventual promessa de compra
e venda. (T. A. Civ. S. P. - Em tais condições, a Câmara recebe
os embargos. - Embargos infringentes 160.179, de São Carlos, em
que é embargante Oswaldo Pessoa e embargado João Ferreira da Cruz.
Acórdão unânime do Terceiro Grupo Civil, de 2 de março de 1972.
Ass. Pinheiro Franco, presidente e relator; Alves Barbosa, revisor~
Octávio Stucchi, vencido no mérito; Rodrigues Porto, Maércio Sampaio, vencido no mérito). Julgados do T. A. Civil de S.P., voI.
22, pág. 391.
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Venda a Non Domino - Valor da transcrição - A transcrição
operada em fa\'or do adquirente a Hnon domino" não tem o
condão de purificar a compra dos vícios dos atos juridicos que
para ela confluiram.·
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cíve)~
sob D.o 340-72) de Curitiba l.a Vara, em que são Apelantes:
Taufik Tauil e sua mulher e Apelados: Antonio Cornazzetto e sua
mulher e outros.
Acordam, em l.a Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do
Estado, adotado o relatório de fls. e por unanimidade de votos,
negar provimento ao agravo no auto do processo e à apelação) fícando
assim, confirmada a sentença apelada, por seus próprios fundamentos)
de fato e de dlIeito. Custas, pelos apelantes.
1 - Tratam os autos de ação anulatória de atos de transmiss1lo
da propriedade, praticados originariamente em nome dos autores mas
por pessoas que tornaram identidades falsas e usaram de expedientes
crimínosos até chegarem aos apelantes que alegam haver adquirido
a propriedade, antes pertencente aos autores-apelados, por escritura
pública e de boa-fé, não se conformando, por esses. motivos, com
a sentença que desconstüuiu toda a cadeia de atos antes praticados
e, conseqüentemente, deu como feita a "non domino" a venda operada
em favor dos ditos apelantes.
Aconteceu que uma pessoa, identificando-se como Sebastião
Fonseca teda falsificado, em instrumento particular de mandato, as
assinaturas de membros da família Comnzetto, proprietários legítimos de um detenninado terreno, nesta jurisdição. Fez transcrever
o aludido instrumento no Registro de Títulos e Documentos, tirou
deste registro uma póblica-forma e, com este documento, escriturou
venda do imóvel a outro indivíduo de identjdade emprestada, denominada Alfredo Queiroz. Queiroz, então, deu procuração a. Jaime
Palácio Posso e este, de sua vez, esct:iturou o imóvel ao apelante
Taufik Tauíl.

2 - As provas dos autos são exuberantes no sentido da eJUstência da trama estelionatária de que foram vítimas os verdadeiros
proprietários da propriedade escamoteada pelos vigaristas que, a
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final, venderam-na aos apelantes, Fonseca e Queiroz, usaram mesmo
de identidade falsa e o tabelião facilitou-lhes a tarefa por admitir o
mandato provado apenas por pública-forma de procuração por insItrumento particula( em negócio imobiliário acima da taxa legal.
A questão, de resto, já ficou antes como que prejulgada no
mesmo seotido da sentença apelada. E isto quando os ora apelantes
foram autores malogrados em ação para retornada de posse, posse
que os seus alienantes nunca tiveram.
Assim, a transcrição operada em favor dos ora apelantes não
tem o condão de purificar a compra dos vínculos dos atos jurídicos
que para ela confluiram nem a sua alegada boa-fé lhe adianta, no
caso, pois ela, se existente, não influi nada na restauração do "statu
quo ante" reclamado pelos apelados. E com inteira justiça, como
bem demonstrou a sentença recorrida.
3 - O agravo, julgado em preliminar, é destituido de fundamento, como bem salientam os apelados. Os serventuários jamais
seriam partes neste feito. Poderão, apenas, se for o caso) responder
civilmente pelos prejuízos que eventualmente tenham causado aos
apelantes, por ação ou omissão de dever ou preceito funcional (T. J.
Paraná Cudtiba) 31 de outubro de 1972 Mercer Júnior,
Presidente e Relator - Alceu Machado, Revisor - Ossian França).
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Rescisão de contrato de promessa de venda de imóvel, por inadimplemeoto de obrigo.ção por parte do promitente comprador - Mora
confessada e não purga da. Preeedentes do S.T.F. - Recurso
extraordinário provido.
RELATÚRIO

o Sr. Ministro Djaci Falcão: - Adoto como relatório o despacho que admitiu o recurso, lançado nos seguintes temos:
liA presente ação é de rescisão de contrato particular de compro~
misso de compra e venda. Os réus foram notificados para liquidarem
as prestações em atraso, no prazo de 48 horas. E não se aproveitaram dessa oportunidade nem da que obtiveram nos autos, por pedido
seu, expresso) quando requereram a remessa dos autos ao Contador,
a fim de que fosse apurada a importância a ser depositada Hno prazo
de 48 horas a partir da publicação da conta de custas!! Cf. 25).

A final, a MM. Juiz proferiu a sua sentenç~ julgando procedente
a demanda, nos termos da inicial. A apelação dos réus, em que
argüiram a preliminar de nulidade da audiência e em que negaram
eficácia à confissão, a Egrégia Terceira Câmara deu provimento, rejeitando a preliminar e julgando a autora célrecedora da ação, porque
"a notificação noticiada à L foi feita com prazo de 48 horas, quando
deveria tê-lo sido com lapso de tempo nunca inferior a 30 dLBs e,
assim sendo, não poderia a presente ação ter si do sequer proposta".
Agora, incanformada, a autora manifesta recurso extraordinário,
com fundamento nas letras R e d do permissivo constitucional, alegando que o venerando acórdão da Egrégia Câmara, assim decidindo,
negou vigência ao arl. 960 do C. Civil e se pôs em divergência com o
assentado na Súmula 282 do Egrégio Supcemo Tríbunal Federal e
com arestos de outros tribunais, que cita e em parte transcreve.

A esse recurso extremo dou seguimento) parecendo-me, data
venia, procedente a sua fundamentação.

:e

que, além de constituídos em mora, pelo cOufessado inadimplemento da obrigação, os réus obtiveram, a pedido seu, a oportunidade de liquidarem as prestações atrasadas, coro inteira concordância da autora, del.xaodo ainda aqui, de cumprir a promessa feita.

148 -

BOLE' rrM DA ASSOCIAÇÃO DOO SERVENTUAR10S
DE

JUSTrçA DO ESTADO De

SÁO PAULO

•

Aliás, na apelação a que a Egrégia Câmara deu provimento, limitaram-se eles, réus, a argüir nulidade da audiência e a negar valor à
confissão que haviam feito, da mora em que se encontravam, sem
apresentar, nessa negativa, qualquer explicação ou justificativa.
Por isso mesmo, rejeitada a preliminar de nulidade, então se
havia de considerar os efeitos da confissão judicial, sendo inoportuna
qualquer outra decisão, menos ainda sobre a mora, já admitida nessa
confissão.
São Paulo, 30 de abril de 1970.
a)

Henrique Augusto Machado, Vice-Presidente." (fls. 98-99).

Com as razões de fls. 101/1 03 ~ subi li o recurso a esta Corte.

VOTO

o Sr. Ministro Djaci Falcão (Relator): - O acórdão recorrido
julgou a autora carente da ação. Para isso acentuou:
'IA notificação noticiada à f. foi feita com prazo de 48 horas,
quando deveria tê-lo sido com lapso nunca inferior a 30 dias e, assim
sendo, não poderia a presente ação ter sido sequer proposta.
Julga-se, pois, a autora carecedora da ação, condenando-a no
pagamento das custas e verba honorária de 6% sobre o valor da
causa" (fls. 79 e 80).
Da leitura dos autos verifica-se que se trata de ação de rescisão
de contrato de compromisso de compra e venda e conseqüente reintegração da autora na posse do imóvel em causa, que não foi contestada. Não obstante a interpelação judicial ter fixado o prazo de 48
horas e não 30 dias, para a purgação da mora (f. 8), é de se considerar que os promitentes compradores mediante petição de 17-4-68
pleitearam a feitura de cálculo para saldarem o débito, sem no entanto
satisfazerem a obrigação contratual até 17-9-68, quando a promitente
vendedora propôs a ação. Além disso, não contestaram. E, como
observa o despacho que admitiu o recurso:
«Aliás, na apelação a que a Egrégia Câmara deu provimento,
limitaram-se eles, réus, a argüir nulidade da audiência e a negar vôlor
à confissão que haviam feito, da mora em que se encontravam, sem
apresentar, nessa negativa, qualquer explicação ou justificativa.
Por isso mesmo, rejeitada a preliminar de nulidade, então se
havia de considerar os efeitos da confissão judjdal, sendo inoportuna
qualquer outra decisão, menos ainda sobre a mora, já admitida nessa
confissão. (f. 99).
U
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Manifesta é a divergência com os acórdãos citados pela recor>rente, segundo os quais a citação para a ação constitui a forma mais
enérgica das interpelações (fls . 87 e 89) . Acresce que no caso gritante
é o inadímplemento da obrigação, após o reconhecimento da mora .
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para restabelecer a
sentença de fls. 57v.-58. (S .T .F . - RE 70 .695 - SP - Rel., Ministro Djaci Falcão. Conhecido e provido. Unâo..ime. - Presidêocia
do Sr. Ministro Luiz Gallotti. Presentes à sessão os S~s. Ministros
Amaral Santos, Djaci Falcão, Oswaldo Trigueiro e o Dr. Oscar Corrêa
Pina. Procurador-Geral da República, substituto. Ausente, justificadamente, o Sr. Mi.nistro Barros Monteiro. - Brasília, 10 de setembro
de 1972). R.T.L, vaI. 62, pág. 672.
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Resolução de contrato de compra e 'Veoda - Inadimplência não
reconhecida pela decisão do Tribunal a quo. Aplicação das
Súmulas 279, 454 e 283. Os acórdãos trazhlos a confronto não
satisfazem à exigência da Súmula 290. Embargos de divergência
não conhecidos.

RELATORIO

o Sr. Ministro Djací Falcão: - Trata-se de embargos de divergência opostos à decisão de f. 291-307, que traz a seguinte ementa:
'(Resolução de contrato de compra e venda e anulação de hipoteca; consignação em pagamento do preço. Inexistência de nulidade.
no julgamento de embargos infringentes; aplicação do artigo 835, §
2.°, do C. Pr. Civil. Decisão que, segundo a interpretação dada às
cláusulas contratuais e em face da prova; não reconheceu a inadimplência do contrato. - Aplicação das Súmulas 279, 454 e 283.
Recurso extraordinário não conhecido" (fls. 307).
Após historiar o caso, afirma a suplicante, textualmente:
('Os presentes embargos visam à reforma das decisões recorridas,
a fim de que:

]. o dê provimento integral aos recursos interpostos contra a
sentença do processo da ação em que a embargante foi autora, para
julgar procedente o pedido, decretando a rescisão do contrato de
compra e venda;
2 .° - proceda de igual modo relativamente à apelação interposta no processo da ação de consignação em pagamento, para julgar
a improcedência desta" (f. 311) .

A seguir invoca acórdãos que tem por divergentes (fls. 311-317L
tecendo longa argumentação no sentido do acolhimento de sua
pretensão.
As embargadas ofereceram a impugmlção de fls. 326-331, que
leio ao Tribunal.
Manifestou-se a Procuradoria-Geral da República pelo não-conhecimento do recurso e, se conhecido, pela confirmação da decisão
embargada (folhas 334-335).
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VOTO

o Sr. Ministro Djaci Falcão (Relator): - Do relatório ficou
esclarecido que o recurso extraordinário se arrimou apenas na letra a,
da regra constitucional adequada, com invocação de negativa de vigência das regras insertas no art. 1.092, parágrafo único, do C. Civil
(quanto à ação ordinária); nos arts. 314 e 316 do C. Pr. Cív., e no
art. 497 do C. Civil (quanto à ação de consignação em pagamento);
e § 2.° do art. 835, da C. Pr. Civ. (quanto ao julgamentc dos
embargos).
O recurso não foi conhecido, após largo exame feito pelo emir
nente Ministro Eloy da Rocha, que concluiu por aplicar ao caso as
Súmulas 283, 279 e 454.

E de se considerar que a decisão do Tribunal de Justiça assentou,
sobremodo, na prova, consoante se percebe da seguinte passagem:
"Não procedem também os articulados 6.° a 9.° dos embargos,
eis que a embargante, como se disse, assinou a escritura concordando
com os seus termos e, como salienta o voto, aqui confirmado, a embargante sabia como e em que condições o pagamento seria feito.
A compra e venda já estava perfeita e acabada. Não há falar, pois,
em mora ou inadimplência, tanto mais que houve transigência da ora
embargante, como salienta a Caixa Econômica à f. 33, citando jurisprudência que se encontra em Minas Forense, volume VIII, págs.
335/356, e se ajusta perfeitamente ao presente caso" (folha 235-D).
Daí, a afirmação contida no acórdão embargado:
"O fundamento do acórdão recorrido, de que não houve inadimplência era bastante para a improcedência da ação ordinária de
resolução do contrato.
Em face da prova colhida, o acórdão decidiu que a importância
depositada, de Cr$ 569.800,00 equivaleu ao saldo do preço. Ficou
comprovado, sem sombra de dúvida, que a recorrente recebeu, na
ocasião da escritura, a parcela de Cr$ 150.000,00" (f. 303).

E mais:
l/É de todo improcedente a alegação de que aquele depósito
não se efetuou em dinheiro, porque feito em cheque. De resto, a
última questão jamais foi debatida" (f. 303).

Ora, os acórdãos trazidos como divergentes, e que se encontram
às fls. 311/314, envolvem a regra do art. 1.092 do Código Civil,
sem utilidade do caso sub judice, desde que o acórdão do Tribunal
a quo com apoio na prova repel.iu a alegação de inadimplência feita
pela autora. Outrossim, os aCÓrdãos citados às fls. 314/317, prendem-se ~ cláusula resolutória expressa e à inteligência do art. 960 do
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Código Civil, também infrutíferos para a configuração da divergência,
desde que foi, de logo, repelida, a ocorrência da mora.
E, acima de tudo isso, a improcedência da ação por não ter
ocorrido mora, ficou inatacada, justificando, assim, a i.nvocação da
Súmula 283, pelo respeitável acórdão embargado.
Não se vê cumprida a exigência da Súmula 290.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

VOTO

o Sr. Ministro Amaral Santos: - Sensfvel à sustentação oral
dos embargantes, tjve a impressão que algo faltara no brilhante
voto do eminente Relator. Com efeito, da tribuna afirmara o embargante que, na instância a quo, o relator dos embargos infringentes
fora o próprio relator da apelação, não obstante impugnação da embargante. E no voto do eminente Relator nenhuma referência havia
a respeito.
Na verdade, esse vício de julgamento ocorrera. E fora decidjdo
pelo acórdão embargado contrariamente aos interesses da embargante.
Leio no \'oto do eminente Ministro Eloy da Rocha, relator do recurso
extraordinário (f. 297):
"A circunstância de a escolha do relator dos embargos infringentes haver recaido em desembargador que participara do julgamento
da apelação não acarretou nulidade. Di~põe o art. 835, § 2.°, do
C. Pr. Civil: liA escolha do relator recairá, quando poss:ivel, em
juiz que não haja participado do primeiro julgamento." No caso,
achavam-se impedidos todos os membros da Câmara dos Embargos,
satvo o relator da apelação (f. 229). Ademais, feita a distríbuição
dos embargos, a 28-5-65, só decorridos alguns meses, em 18-10-65,
reclamou a recorrente. Não se trata de nulidade cominada ,"

A questão, de alto relevo, mereceria ser reexaminada em grau de
embargos, tanto mais que há decisões deste Tribunal no sentido da
tese sustentada pelo recorrente, mas, infeli:zmente foi a questão abandonada pela embargante, que, em seus artjgos de embargos, não impugnou a decisão embargada nesse pôrtícular,
2. No mais, nenhuma observação teria que fazer ao claro e
jurídico voto do eminente Relator, a quem acompanho. (S.T.F. - ERE
62.369 - MG - ReL, Ministro Djaci Falcão, Embdas., Caíxa Econômica do Estado de Minas Gerais e outras (Dec. embda., Segunda
Turma, 6-4-70). - Não conhecido, unânime. Não tomou parte do
julgamento o Senhor Ministro Thompson Flores por não ter assistido
ao relatório. - Presidência do Se Ministro Aliomar Baleeiro. PreBOL.E TIM DA ASSOCJAÇÀQ DOS SERVENTUÁRIOS
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sentes à sessão os Senhores Ministros Luiz GaUotti, Oswaldo Trigueiro,
Eloy da Rocha, Djaci Falcão, Barros: Monteiro, Amaral Santos,
Thompson Flores, Bilac Pinto e Antonio Ncder. Procurador-Geral
da República, o Prof. Xavier de Albuquerque. Licenciado, o Sr. Ministro Adalício Nogueira. - Brasília, 24 de novembro de 1971).
R.T.J., vol. 62, pág, 627.
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Compromisso de compra e venda - Cancelamento da averbação de
compromisso de compra e venda de terreno loteado.

E: inviável a notificação> para efeito de constituição em mora,
de compromissário residente em comarca que não a da inscrição do
loteamento, mediante carta do titular do Registro de Títulos e Documentos daquela comarca.
-

(STF - 2. a T. - RE D .O 62.941-SP - j. 17-11-1972, unânime
·ReI. Min. Eloy da Rocha - DJU 28-9-1973).
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Divisão - Nu-proprietário - Propositura da ação acompanhado do
usufrutuário - Inadmissibilidade - Carência decretada - Inteligência e aplicação do art. 718 do Código Civil.
É impossível ao nu-proprietário, ainda que acompanhado do
usufrutuário, promover a divisão da coisa, porque ele não tem a propriedade plena no imóvel e não pode usufruir da mesma (art. 718
do Código Civil).

N. 216.234 -Tietê.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição
n. o 216.234, da comarca de Tietê, em que são agravantes Octávio
Augusto Tiveron, sua mullier e outros, sendo agravados Florindo
Ângelo Tiveroo, sua IDullier e outros.
1. Octávio Augusto Tiveron, sua mulher e outros, acolitadàs
por Pedro TiveroD, aqueles nu-proprietários e este usufrutuário de
gleba) solicitaram a citação de Florindo Ângelo Tiveron e sua mulher,
também nu-proprietários, para procederem a divisão do sítio localizado DO bairro Entre Rios, em Tietê, descrito a fls.
A sentença de fls. trancou a ação, entre outros fundamentos,
aquele que diz respeito à impossibilidade do nu-propriet~rio, ainda
que acompanhado do usufrutuário, de promover a divisão da coisa
porque aquele não tem a propriedade plena do imóvel e não pode
usar e fruir da coisa (CC, art. 718).
Incoruormados agravaram a Bs. e o recurso, Com parecer desfavorável do Ministério Público, foi sustentado a fls. e, nesta instância
a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo irnprovimento do agravo.
2. Os promoventes, corno decidiu o MM. Juiz, são carecedores
da ação divisória.
Isso porque o usufrutuárjo não pode participar, juntamente
coro os proprietários, de ação de divisão, posto que, entre eles, é
impossível o condomínio.
3. Isto posto: Acordam, em Quarta Câmara Civil do Tribunal
de J ustjça, sem divergência de votos~ incorporado a este julgado o
relatório de fls., negar provimento ao recurso. (T.J.S.P. - São Paulo J
8 de fevereiro de 1973 - Henrique Machado, preso com voto Médicí Filho) relator - Participou do julgamento, com voto vencedor,
oDes. F1ávio Torres). RTs., vaI. 450, pág. 96.
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REGISTROS PÚBLICOS

PORTARIA CR -

-o

N.o 9/73

Dr. Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito da l.a Vara de
Registros Públicos, da Comarca da Capital.
Usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Determina:

1 - Aos senhores Escrivães e Oficiais dos Cartórios sujeitos à
"Sua Corregedoria Permanente que façam comunicar, para fins de
anotação nos prontuários as datas em que seus auxiliares iniciaram o
.exercício, depois de arquivados na E. Corregedoria-Geral os contratos
de trabalho.
2 - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 1.° de agosto de 1973.
a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito
(D.J., de 10-08-73),
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PROVIMENTO N ,o 1-74
do~

o Doutor Gilberto Valente da SHva, Juiz de Du-eito da l.3. Vara
Regist ros Públicos,

CODsiderando que os Tribunajs do País têm decidido que "é
legítimo o cancelamento de protesto quando pago o título" (Revista
Trim estral de Jurisprudência, vaI. 49, pág ioa 338; Revista dos Tribuna is, valo 252-588, vaI. 420.209, vaI. '119-217, vol. 405-115, vaI.
401-159; Revista Julgados do Tribunal de Alçada Civil, vol. 1-355) ;
Considerando que esse entendimento mereceu acolhida do Calcndo Supremo Tribunal Federal (Revista Trimestral de Jurisprudência, valo 49-338), ensejando milhares de pedidos de cancelameDto
de prolesto neste Juízo, sob o fundamento de que tendo sido pago
o título não deve ser perpetuado o protesto;
Considerando que em outros Estados da Federação, esse ca ncelamento se processa nos próprios Cartórios onde está registrado o
protesto (Cf. Revista de Di reito Mercantil, Jntl ustriaJ, Econôntico e
F inanceiro, nJO 10, ano XJJ, Ed. Rcvista dos Tribunais, póg.
149-155);
Cons iderando d ispensável a anuência do credor já satisfeito, cuja
exige ncia era o fator determ inante da prév ia intervcnção judicial, sem
forma nem figura de juízo, oos pedidos de cancelamento de protesto
peln via adm inistrativa:
Coosidera ndo q ue o procedimento judicial, por sua própria oatureza, onera os interes sados e retarda seu atendimento, tornando
inócua, muitas vezes, a própria concessão da medida, criada no interesse geral;
Considerando, contudo, a necessidade de resguarda.r os di.reitos
d e terceiros e evitar a alteração do termo inicial das fa lênc ia s.
Resolve:
1.0) Os protestos de letra s e títulos registrados nos Canórios
da Capital serã.o cancelados pelos respectivos Cartórios, med ian te a
simples exibição e entrega, pelos devedores ou seus Advogados, do
títu lo protestado, salvo a hJpótesc prevista no artigo 2.° deste Provi-
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mento, titulo que será arquivado em Cartório, de forma a possibilitar
rápida e fácil verificação, não sendo aceitas, para essa finalidade,
xeroc6pias, fotocópias ou reproduções, ainda que autenticadas;

2.°) Os protestos lavrados no Livro Especial criado pela Lei
de Falências somente serão cancelados mediante o procedimento estabelecido no artigo 1.0 e a exibição de certidão negativa atualizada
expedida, no máximo, até 15 dias anteriores ao pedido), do 1.0
Distribuidor Civel da Capital, de distribuição de pedido de falência
e concordata, certidão essa que será arquivada com o título.
3.°) Se o devedor, por qualquer motivo, não puder exibir o
título, poderá obter o cancelamento de que trata esse provimento
apresent,mdo declaração de todos quantos figurem no protesto (apresentante, credor originário, endossatário), declaração essa que deverá trazer a qualificação das pessoas físicas que as subscrevem, o
C.O.C. da pessoa jurídica e reconhecidas as firmas de seus signatários;
§ 1.0 - Quando o pagamento do título já estiver averbado
à margem do protesto, é dispensada a exibição dessas anuências.
4.°)

Enquanto não previsto no Regimento de Custas e Tabelas

a ele anexas, o cancelamento de protesto será gratuito;
5.°) Os cartórios de Protestos de Letras e Títulos criarão uma
seção destinada ao atendimento do público interessado no cancelamento dos protestos, designando os Cartórios um escrevente e auxiliares para esse fim;

6.°) O cancelamento será efetuado por escrevente especialmente designado para esse fim pelos srs. Escrivães e devidamente
autorizado por este Juízo;

7.°) A gratuidade do cancelamento será dada ao conheci ..
menta do público através de cartazes afixados na seção a que se
refere o artigo 5.°;
8.°) Fora dos casos previstos neste Provimento, os protestos
só serão cancelados em virtude de decisão judicial;
9.°) O procedimento estabelecido neste provimento para o
cancelamento de protestos não impede que os interessados o requeiram, quando fundados em vício do título ou procedimento irregular
dos Cart6rios, perant-e este Juízo, pela via correcional.
10) Nos casos omissos e nas dúvidas surgidas) os Srs. Escrivães remeterão os interessados a Juízo, cabendo-lhe postular na
forma da lei.
11) Este provimento entrará em vigor em 15-01-1973, revogadas as disposições em contrário.
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12) O sr. Escrivão do 1.0 Ofício de Registros Públicos fará.
contudo, a partir desta data, a remessa dos pedidos de cancelamento de protesto, ora em andamento, e os que vierem a ser distribuídos (salvo os casos previstos no arUgo 9.°) aos Cartórios em que
estão registrados os protestos, cujo cancelamento se postula, na ordem
estabelecida pela Portaria 0.° 2/72, certificando os srs. Escrivães dos
Cartórios de Protesto de Letras e Títulos ao procederem-no, que o
fizeram com base na documentação constante do processo n.o X do
1.0 Oficio de Registros Públicos.
13) Registre-se, publique-se e cumpra-se, remetendo-se a l.a
via ao MM. Juiz de Direito da La. Vara Cível e Corregedoria Permanente do 1.0 Distribuidor Cível, para que também dê conhecimento 80S interessados. Comunique-se (Código Judiciário do Estado
art. 232).

(D.O.l. 11-1-74)
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PROVIMENTO N.o 2/74

o Dr. Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito da 1. a Vara de
Registros Públicos da Comarca da Capita1, etc.
Usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando a necessidade de disciplinar o fornecimento de certidões
pelos Srs. Escrivães dos Cartórios de Protesto de Letras e Títulos
da Capital;
Considerando o volume de certidões fornecidas dlariamente por
esses Cartórios;
Considerando a necessidade de serem tomadas providências para
evitar os enganos que possam, eventualmente, ser cometidos, assim
como coibir abusos, bem como para prevenir a expedição de certidões em desacordo com a verdade;
Considerando, ainda, a conveniência de ser disciplinada a expedição de certidões, em casos de alegação ou comprovação de
homonímia,
Determina:
1.0 - Os interessados na obtenção de certidões dos Cartórios
de Protesto de Letras e Títulos da Comarca da CaDital deverão
preencher, a máquina, o formulário constante do mod~lo anexo ao
presente Provimento, que será distribuído gratuitamente pelos srs.
Escrivães dos referidos Cartórios, fazendo fi entrega do pedido mediante recibo e efetuando, desde logo, o pagamento correspondente
às custas e emolumentos das certidões negativas;

2.° - Cada pedido não poderá abranger mais de duas pessoas
(físicas ou jurídicas) ou dois (2) nomes~
3.° - Os Srs. Escrivães, em sendo negativas as certidões, deverão fornecê-las no prazo máximo de sete (7) dias úteis, contados
da data da apresentação do pedido, se positivas e abrangendo até
cinqüenta (50) protestos, após confirmação pelo interessado) que
deverá, nessa oportunidade, complementar o pagamento das custas e
emolumentos, esse prazo será de cinco (5) dias úteis, contados após
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
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a confirmação e pagamento; em havendo mais de cinqüenta (50)
protestos, o prazo será de quinze (l S) dias úteis aoós a confirmação
do pedido e pagamento;
4.° - Embora pagas, as certidões não retiradas depois de
quarenta (40) dias contados do prazo marcado para a entrega, poderão ser inutilizadas pelos C~lftórios;

5.° - Os Srs. Escrivães dos referidos Cartórios providenciarão,
periodicamente,
rodízio dos fllilcionários (escreventes e aux.iLiares)
designados para prestar serviços no setor de experução de certidões
(incluindo recebimento do pedido, busca, datilografia, conferência,
assinatura e entrega), de tal forma a que possam se dedicar a outras
tarefas dentro da serventia e conhecer-llie o integral fUDcjonamento;

°

6.° - Os arquivos com os livros de protestos e fichflrios de cadastramento das pessoas que tiveram títulos protestados deverão ser
mantidos em sala especial, proibido o acesso de pessoas estranhas ao
cartório e à seção de expedfção de certidõe-s;
7.° - Sempre que o Cartório tiver dúvida quanto à existêucia
da pessoa física ou jurídica, em ,c ujo nome é solicitada a certidão,
daverá solicitar a apresentação de prova de sua existência, a qual
poderá ser feita mediante a exibição de Carteira de Identidade, Título
de Eleitor, Carteira de Reservista, Carteira Profissional, C.P.F. ou
C.G.C.;
8.° - Sempre que algum interessado na expedição de certidão
afirmar que o protesto registrado nos Cartórios, da responsabilidade
de pessoa com nome idêntico, a ele não se refere., deverá fUZCI um
requerimento ao Escrivão do Cartório, juntando fotocópia autenticada de sua Carteira de Identi.dade, atestado de residência expedido
por Delegacia de Polícia ou autoridade Judiciária, Com mínimo de
cinco (5) anos, atestado de duas testemunhas, com firma reconhecida,
em cujo requerimento afirmará, sob responsabilidade civil e criminal,
declarando que se trata de homônimo.
9.0 Quanto aos ítens 1.0, 2.° e 3. 0 supra, este Provimento
entrará em vígor dentro de sessenta (60) dias, vigorando, quanto ao
mais, nesta data, revogadas as disposições em contrário. Fica contudo, desde logo, facultado aos Cartórios que o coloquem inteiramente em vigor.

10 - Publique-se, registre-se, intimem-se e publique-se, remetendo-se urna cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e aos
Cartórios para afixação.
São Paulo, 8 de janeiro de 1974.
a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito
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MODELO DO REQUERIMENTO
lImo. Se Escrivão do ........ o Cartório de Protesto de Letras
e Títulos da Comarca da Capital
, ........................................ (nome completo),
· , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (naciooalidade),
· ...................... , ................. , . . .. (profissão),
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. (endereço)
completo), D.o ..• , . . . . . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (bairro),
portador da Carteira de Identidade R.G. n.O ..... , ......... e do
CPF D.o . . . . . . . . . . . . . . . . . " tendo verificado a existência, nessa
serventia, de protesto(s) em nome igual ao seu, vem declarar, sob
pena de responsabilidade civil e criminal, que se trata de homônimo,
n<1o se referindo, pois, tais protestos à sua pessoa.
Assim, juntando ao presente, atestado de residência que demonstra resictir fora dos endereços COl1 tantes dos protestos e declaração
de duas testemunhas, requer a expedição de certidão negativa.

Termos em que,
Pede Deferjrnento.
São Paulo, .... de ........................ de 197 ... .
(assinatu ra)

MODELO DO ATESTADO
.............................. (nome da 1. a testemunha)
e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (nome da 2. a testemunha),
declaramos que conhecemos o sr ............................ ~
R.G. n.o .................. , residente desde o ano de " ..... .
à , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. ° .... bairro ................. .
e sabemos que não se referem a ele os protestos constantes do ..... .
Cartório de Protesto de Letras e Títulos da Capital.
I

São Paulo, .... de .......................... de 197 ... .
(assinatura da. primeira testemunha)
(assina.tura da segunda testemunha)
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENT11ÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

-

163

Qualificação da primeira testemunha:
Nome ............................................. .
Endereço

R.G.

.......................................... .

D.O . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Qualificação da segunda testemunha:
Nome .......................................... . .. .
Endereço

.......................................... .

R.G.o.o ..................... .
Devem seguir os reconhecimentos das firmas.

CERTIDÃO

a .................. . ...... (.... 0) Cartório de Protestos
fIe Letras e Títulos da Comarca da Capital, órgão do Foro Extrajudici81 do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, por este público
instrumento,
CERTIFICA e dá fé que, revistos os livros de registros de protestos, deles verificou que em nome de ....................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ') no período de cinco (5) anos
anteriores a esta data ............................... constam
................................ protestos.
Eu, ................................. auxiliar, pesquisei
os arquivos. Eu, ............................ , auxiliar, conferi.
Eu, ............. - ...................... Escrevente autorizado a subscrevi e assino.
J

J

São Paulo, .... de
novecentos e setenta e ........... '.

o ........ o

de mil

Cartório de Protesto

(D.a.J., de 15-1-74).
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PROCESSO N.O 576/72
Vistos, etc.
Trata-se de dúvida suscitada pelo Sr. Oficial do Cartório de
Registro de Imóveis da 16. a Circunscrição da Capital, à transcrição
de Carta de Adjudicação prenotada sob n.o 122.758. Declara o
suscitando, para tanto, que confonne transcrição n.o 42.410, Giovana
Salerno NaC8rato adquiriu metade ideal do imóvel situado à rua
Tamandaré n.o 177, objeto de inventário. A outra metade pertence,
em partes iguais, a Eugenia Nacarati, Januário Nacarati, Vicentino
Nacarati e Guüherroe Nacarato, por força da mesma transcrição e
a Boaventura Tedescru, pela transcrição sob n.o 45.152. Estes são
herdeiros de Giovan3. - Eugenia, J anuário e Boaventura faleceram,
sendo sucedidos no inventário de Giovana, pelos seus filhos o mesmo
acontecendo com Vicentino Nacarati, sucedido pela viúva.
Pela escritura de 1966, devidamente retificada (escrituras lavradas nas notas do 7. 0 e 17,0 Cartório, respectivamente), todos os herdeiros e a viúva de Vicentino, cederam seus direitos hereditários ao
suscitado. Estes, com a morte de seus pais e marido, respectivamente
deveriam fazer a cessão nos inventários dos falecidos. Ainda, pelas
mesmas escrituras, Guilherme Francisco Nacarato e sua mulher, além
de cederem seus direitos no inventário de Giovan3 venderam ao
suscitado a parte ideal que lhe coube pela transcrição 42.410, não
sendo recolhido o tributo devido pela transmissão "inter vivos".
Fluindo "in albis", o prazo de impugnação, o DL Curador
opinou pela procedência da. dúvida.
É o relatório.

Decido.

Procede inteiramente a dúvida.
O imóvel adjudicado ao cessionário-sucÍtado pertencia a Giovana
Salerno Nacarato (5/10) e a seus herdeiros Eugenia, Januário, Vicentino e Guilherme (transcrição D.o 42.410) e Boaventura Tedescbi
(transcrição n.o 45.152), estes, com a proporção de 1/10 para
cada um. Com o falecimento dos co-proprietários, à exceção de
Guilherme, herdeiros e viúva cederam direitos hereditários e de meação
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a Elias Graiche. A este, o sobrevivo e sua mulher venderam o
décimo restante. Logrou o comprador e cessionário a adjudicação
do imóvel perante o Juizo do Inventário de Giovana (2 .a Vara
Cível).
A transcrição não pode ser feita. No inventário de Giovana,
somente poderia haver adjudicação da metade do imóvel (parte inventariada), sem quebra do priocípjo da continuidade, certo que o
restante está transcrito em nome dos herdeiros daquela, como afirmou
o suscitante. Mediante abertura de inventário dos co-proprietários
falecidos) poderá o cessionário fazer valer seus direitos, independendo
dessa providência a parte pertencente a Guilherme, que vendeu .

Aliás, quanto a esta parte, também procede a dúvida, já que
não se comprovou o recolhimento do tributo devido.
Por todo o exposto, julgo Pro,redente a dúyjda.
Custas, ex-Iege.

P.R. InL
São Pau1o} 10 de outubro de 1973.

SILVÉRIO PAULO BRACCrO
Juiz de Direito
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PROCESSO N.o 1.580/72
V istos, etc.

o Sr. Oficial do 13. 0 Cartório de Regístro de Imóveis, suscitou
dúvida quanto à inscrição de penhora, efetivada por determinação
do MM. Juiz da 3,a Vara Crvel da Capital, na ação Executiva promovida por Banco Comércio e Indústria de Pernambuco S. A. contra
Maria América Coimbra de Andrad, Paulo Alves Coimbra e Walter
de Andradt: Filho. Esclarece que o imóvel apenhado, encontra-se
transcrito em nome de Walter de Sá Andrade e sua mulher Maria
América Coimbra de Andrade. Com o falecimento do varão, e por
força do estatuído no art, 1572 do C. Civil, o domínío e a posse
da herança transrnitiram-~:c aos herdeiros legítimos e testamentários.
Para efeito de disponibilidade, imprescindível a transcrição do formal
de partilha, após o que, permitida seria a inscrição pleiteada.
Manifestou-se o Banco apresentante, concordando com os termos
da suscitação, estando a dúvida prejudicada, d'outro Jado, em decorrência de embargos de terceiros oferecidos perante o Juízo da penhora,
definitivamente acolhidos.
Ouviu-se o Df. Curador.
A dúvida ficou prejudicada, diante da insubsistência do ato
.constrjtivo que se pretendia inscrever à margem da transcrição. Não
obstante, procedente era a dúvida, posto que inocorria a disponibilidade do imóvel, por falta de transcrição do título de transmissão,
a. favor dos executados.
Diante do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas,

ex~kgte.

P. R. InL

São Paulo, 1.0 de outubro de 1973 .
SILVÉRIO PAULO BRACeIO
Juiz de Direito
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PROCESSO N. o 7.798/72
Vistos, etc.
1 - Apresentada a transcrição a escritura de compra e venda
lavrada no Livro n.o 1.097, fls. 295, do 9.° Cartório de Notas da
Comarca da Capital, pela qual Roberto Ferreira da Rosa e sua
mulher transmitiram a Mario Barboza Ferraz e sua mulher o imóvel
indicado na inicial, foi o titulo prenotado sob n.o 113.0'13, a página
209, do Protocolo lD, do 13.° Cartório de R egistro de Imóveis da
Comarca da Capital, tendo, em seguida, o Sr. Ofic:ial suscitado
dúvida, porque, se encontra "inscrita neste Registro, sob n.o 3, a
fls. 3, do Livro n.O 1, de Registro de Notificações, a notificação
datada de 5 de agosto de 1969 (GABIN-69-548-D), a pedido do
Sr. Paulo de Tarso Moreno Vieira, liquidante da DOMfNIUM S.A.
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pela qual os ex-administradores da
referida Empresa liquidanda, no período de um ano anterior à decretação da liquidação, para os fins estabelecidos no Art. 1.0 e § único
do Decreto-lei 0.° 685, de 17 de julho de 1969, e incisos I, II e III
do Art. 1.0 e § único do Decreto-lei n.o 502, de 17 de março de
1969, tiveram os seus bens declarados indisponíveis, figurando entre
os nomes relacionados na Notificação, o do vendedor - ROBERTO
FERREIRA DA ROSA ... ".
A dúvida foi impugnada por Roberto Ferreira Rosa e Mário
Barboza Ferraz, os quais se reportaram a parecer do eminente Professor WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO para pleitear a
improcedência da mesma dúvida. Em tal parecer (fls. 13 a 18)
ficou entendido que tendo cessado a intervenção da DOMINIUM
S. A., cessou, também, a indisponibilidade que pesava sobre os bensde seus diretores, razão pela qual podia Roberto Ferreira da Rosa
alienar o imóvel em questão.
Informou o MM. Juízo de Direito da 2. a Vara Cível da Comarca
da Capital o arquivamento de arresto movido pelo Ministério Público
contra Alberto José de Carvalho e outros, bem como que, contra
a respectiva decisão, fora interposto recurso. Então, os impugnantes
juntaram o recorte do Diário Oficial da Justiça do Estado (fls. 51),
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segundo o qual foi improvido o dito recurso por decisão do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado, estando, pois, os bens de Roberto
Ferreira da Rosa livIes e disponíveís (fls. 49/50).
O Banco Central do Brasil se manifestou no sentido de que
continuam indisponlveis os bens de Roberto Ferreira da Rosa, porque,
"esgotadas na área administrativa as providências determinadas pelo
Decreto-lei n. 354/68 e cumpridos os esquemas aprovados pelas
autoridades monetárias, o Banco Central do Brasil, por ato de
22-10-71, encerrou o processo normal, com a ressalva de que tais
medidas não importavam "no desaparecimento dos danos efetivamente causados e de responsabilidade dos ex-Administradores) Gerentes e Conselheiros, os quais continuavam legalmente obrigados
ao ressarcimento de tais prejuízos" (Aviso de 22-10-71, do D.O. U.
de 27-10-71, Seção r, Parte n, pág. 3.302). A responsabilidade dos
ex-dirigentes da empresa, depois da conclusão e encaminhamento do
inquérito da Lei n.o 1808/53, é matéria da exclusiva competência
do Poder Judiciário" (fls. 52 a 60).
Por fim, o douto Curador de Registros Públicos se manifestou
pela procedência da dúvida, considerando ser invjável a djscussâo
de matéria tão relevante no ambito estrito de um procedimento administrativo de dúvida, certo. no entanto, que o arquivamento do arresto,
na 2. a Vara Cível, não fez desaparecer a responsabilidade dos ex-administradores da empresa, prevalecendo, portanto, a indisponibilidade dos bens de Roberto Ferreira da Rosa.
2 -

É, realmente, procedente é a dúvida.

Com efeito, quando apresentado e prenotado o título, VIg1a,
corno víge, a notificação firmada pelo Liquidante da Dominium S. A.
- Indústria e Comércio, segundo a qual os bens de Roberto Ferreira
da Rosa estavam, como estão, indisponíveis para os fins estabelecidos
no artigo 1.0 e seu parágrafo único do Decreto-lei n.O 685, de
17-07-69, e incisos I, II e IIl, do artigo 1.0 e seu parágrafo único>
do Decreto-lei n. 502, de 17-03-69. E de nada valia a declaração
das parles, oa escritut:'a de compra e venda, no sentido de que, em
razão da respeítável decisão que determinou o arquivamento do
arresto, na M,M. 2. a Vara Cível da Comarca da Capital, "cessaram
assim, todos os efeitos daquela notificação mencionada") "encontrando-se dessa furma, na livre disponibilidade dos VENDEDORES,
entre outros bens, aquela sua metade ideal do imóvel descrito, confrontado e caracterizado na cláusula L a" de dita escritura (cf. fls. 5,
dáusula 5). Efetivamente, a nenhuma valia dessa declaração decorre
do fato - óbvio aliás - da respeitável decisão de 1. a instância
não poder invalidar a notificação mandada registrar por ato expresso
do EXITlo. Sr. Desembargador HILDEBRANDO DANTAS DE
nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVEN'I'UÁRrOS
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FREITAS, então Corregedor-GeraL da Justíça (cf. fls. 36). De
outro lado, o levantamento do arresto, com o conseqüente arquivamento dos respectivos autos, não importa, em absoluto, na exclwsão
da eventual responsabilidade do alienante, djrjgente que foi da 00minium S.A., conforme a legislação que rege a matéria, coroo bem
demonstrado ficou na manifestação do Banco Central do Brasil (fls.
52 a 60).
Note-se que o arresto é mera medida cautelar cujo desap,a recimento não importa no desaparecimento da ação principal que venha
a ser instaurada contra o alienante, nos termos e para os fjns legais
de apuração de sua responsabilidade. Outrossim, o arresto é gar61itia
processual, diversa da de direito material, que, no caso, é derivada
da lei, pois, enquanto aquela destina-se a ser substituída por outra,
"cujo material élpenas preparam: o arresto se COQverte em penhora,
para a qual reservou os beos necessários", esta dura até a satisfação,
que sempre visa, do direito principal (cf. LOPES DA COSTA, in
, Medidas Preventivas", 3. s ed., 1966, Sugestões Literárias, pág. 15 J
n.o 4), ou seja, para a hipótese vertente, "resulta inequívoco, de
textos .e xpressos e reiterados de lei, que a responsabilidade dos titulares sob menção não está limitada DO tempo) e de nenhuma forma
e sob qualquer razão, condicionada à permanênda, ou não, do nomeado processo especial" (da manifestação firmada pelo Presidente
do Banco Ceutral do Brasil, ERNANE GALVÊAS, às fls. 55, item
2), isto é, "enquanto e.m curso a liquidação especial, a que fora
submetida a entidade em dificuldades" (idem, fls. 55) item 3).
Assim, a indisponibilidade dos bens do alienante, malgrado o
parecer do eminente, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO,
subsiste como medida cantelar de direito material - não de direito
processual - motivo pelo qual, "até final e definitiva apuração e
liquidação de suas responsabilidades" (Decreto-l~i n. o 685, de
17-07-1969, artigo 1.0), o mesmo ex-dirigente, que está arrolado na
dita notificação, não os pode, por qualquer forma, direta ou indireta,
alienar ou onerar. E ressalte-se que essa garantia de direita material
era de ser decretada, como o foi, pelo interventor, como medida
administrativa "para o ressarcimento- da Fazenda Pública e o resguardo dos investimentos da poupança popular" (artigo 4.0 do
Decreto-lei n.o 354, de 1968), sendo irrelevante para a sua subsistência
o futo de a empresa ter reiniciado a operação -industrial e comercial
(aliás, o reinício fora recomendado DO ci ta do artigo 4.°), porque, o
objetivo da medida acauteladora de direito materi , como visto, é
a satisfação dos prejudicados, nos s us dir itos.
Portanto, razão tinha o Sr. Oficial em não proceder à transcrição
pretendida, manifestando dúvida, após pl·cnOL.lr o (Ítulo ap.res ·'ntudo
a registro.
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3 - Isto posto, julgo procedente a dúvida oposta pelo Sr.
Oficial do 13. 0 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital , devendo, em conseqüência, ser cumprido o artjgo 218 do
Decreto n.o 4.857) de 1939, na devida oportunidade.
Custas, ex-Iege.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Datilografei.
São Paulo, 06 de julho de 1973.
ÁLVARO LAZZARINI
O Juiz de Direito
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PROCESSO N. o 9.1]2/72
Vistos, etc.
Apresentado ao Sr. Oficial do 4,° Cartório de Registro de
Imóveis da Capital, o formal de partilha extraído dos autos de Inventário dos bens deixados por Ana Clara Cunha Bueno, que tramitou pela 7. a Vara da Família e Sucessões, foi o registro adiado.
Assim aconteceu, segundo o suscitante, em virtude de a metragern
da frente do imóvel situado na Praça das Bandeiras os. 31, 39 e 47,
antigo Largo do Riachuelo, constante do formal como sendo de 21,81
metros, estar em desacordo com a transcrição aquisitiva D.O 49.680,
em nome da finada, que consigna referida f.rente como de 25)10 m.
Fluindo "in albis" o pcazo para impugnação, opinou o Ministério Público pela procedência da dúvida.

Relatei. Decido.
Realmente, procede a dúvida. A apontada divergência entre a
transcrição e o titulo transcribendo está bem configurada.
:e, pacifico que o título transcribendo deve se ajustar, em todos
o~ seus elementos, à transcrição ante(tor, para que seja observado o
princípio fundamental do registro imobiliário, que é o da continuj·
dade.

No mesmo sentido a doutrina sempre acatada de SERPA LOTRATADO DE REGISTROS PúBLICOS - Livraria
Freitas Bastos, 4. a ed. 1962, Vol. IV, pág. 430).
Nessa conformidade, bem suscitada a dúvida, pelo que, julgo-a

PES ("in" -

PROCEDENTE.
Custas, ex-Iege.

P.R.I.
São Paulo, 22 de outubro de 1973

SILVÉRIO PAULO BRACeJO
Juiz de Direito
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PROCESSO N.o 3.407/73
l.a Vara de Registros Públicos
Vistos, etc.
1 - Protocolada sob 0.0 1.320.828, no 3.° Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Capital, o Sr. Escrivão deixou de registrar alteração social da "SOCITAL Sociedade Civil Tanabi Ltda.", por entender) em resumo, ser necessário a concordância expressa de todos os sócios remanecentes para
um novo sócio ser admitido na sociedade e, em especial, do sócio
gerente destituído, certo, também, por não provado terem sido as
notificações respondidas pelos sócios, salvo no que diz respeito aos
sócios Pedro Leardi e Moreno Dinelli, que manifestaram sobre a
preferência, em carta que não chegou ao destinatário, Ornar Afonso
de Almeida, apresentante da alteração social, por não ter sido encontrado nas vezes em que foi procurado (fls. 14/15.vO).
"SOCITAL Sociedade Civil Tanabí Ltda." Impugnou a
dúvida, juntando parecer de lavra do eminente Professor JOSÉ
FREDERICO MARQUES (fls. 43/52), bem como pleiteando a improcedência da dúvida, porquanto, não respondida as notificações
dirigidas aos sócios, para manifestação de preferência, no prazo
contratual, sendo e~tranha a afirmação cartorária referente à não
entrega da resposta dos sócios Pedro Leardi e Moreno Dinelli. Pediu,
ainda, a improcedência, pois, não assiste razão ao suscitante no
ponto que diz respeito à necessidade de concordância expressa de
todos os remanescentes.
:Nlantida a dúvida pelo suscitante (fls. 53), sobreveio o douto
parecer de lavra do Dr. FERNANDO LUIZ GONÇALVES FERREIRA, Curador de Registros Públicos designado, pela "procedência
da dúvida" eis que, efetivamente, há necessidade de expressa concordância da unanimidade social (fls. 54/56).
Ornar Afonso de Almeida ingressou nos autos, articulando a
validade da alteração social (fls. 58/59)) tendo o Ministério Público,
agora pelo Titular da douta Curadoria de Registros Públicos, mantido o seu anterior entender (fls. 60)) o mesmo ocorrendo em relação
ao que foi alegado e documentado pela suscitada (fls. 61/75,

78 e 79).
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Procedente é a dúvida.

Com efeito, após exaITÚnar as opiniões de ORLANDO GOMES
(in "Contratos", pago 403, Forense, 2,a ed.), WASHINGTON DE
RARROS MONTEIRO (in "Curso de Direito Civil", Düeito das
Obrigações, 2. a parte, vaI. V, págs. 326/327, Saraiva, 5. a ed,),.
SERPA LOPES (in "Curso de Direito Civil", vo1. IV, pág. 529,
Freitas Bastos, 3.a ed .) e PONTES DE MIRANDA (in "Tratado
de Direito Privado", tomo XLIX, pág. 391, Borsoi, 1965), o douto
e emínente Curador designado, FERNANDO LUIZ GONÇALVES
FERREIRA, com toda acuidade, concluiu gue "na hipótese vertente,
a admissão do novo sócio depende da concordância expressa da
unanimidade do corpo social, O que não houve, em razão do que,
em se cuidando de alteração para tal fim, não se pode mesmo
admitir o registro desta sob pena de serem contrariados os princípios.
acima aludidos. E isto diz respeito a defeito intrlnseco que afeta
a substância da obrigação constante da convenção, sujeito pois à aná~
lise do Cartório por ocasião do registro da alteração social, segundo
ensina SERP A LOPES (in "Tratado cios Registros Públicos", vaI.
lI, pág. 349, Freitas Bastos, 5. a edição)" (cf. fls. 56).
Note-se - e se acrescenta ao estudo do referido douto Curador
designado - que "sem a anuência dos demais, a nenhum será licito
transferir a um terceiro a sua cota, porque a sociedade é concluída
intuitu personae, e ninguém pode ser compelido a ter sociedade com
o cessionário" (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, in "Iostituições de Direito Civil", vol. UI, l.a ed., 1963, Forense, pág. 297,.
n.O 259, final).

E certo que) intervindo neste feito, Omar Afonso de Almeida
alega que o douto Curador se confundiu ao se basear na "affectio
societatis", bem como no "intuito personae", esquecendo-se das disposições estatutárias da firma "SOCITAL - Sociedade Civil Tanabí Ltda.", em cuja cláusula 12. a resta clara a faculdade dos sócios
transferirem suas cotas) como ocorrido. No entanto, e a propósito,
cumpre lembrar que, efetivamente, "as normas contidas no Código
Civil no tocante às sociedades são geralmente supletivas, assegurando-se assim às partes a maior liberdade oa regulamentação dos
direitos e deveres dos sócios em relação à sociedade. Não se admite
todavia cláusula que contrarie a própria affectio societatis" (ARNOLDO WALD, in "Curso de Direito Civil Brasileiro", Obrigações
e Contratos, 2. a ed ., 1969, Sugestões Literárias, pág. 374, n .O 146,
alto), E, como bem saJtenta CARVALHO SANTOS, "se compreende bem por que: a sociedade é contratada tendo em vista a capacidade, a consideração pessoal, a mútua confiança, a situação de
solvabilidde do sócio, todos os requisitos, enfim, de prosperidade e
duração da sociedade. Ora, o ato unilateral do sócio não poderia
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obrigar à sociedade exatamente porque o conceito, a consideração,
a confiança que ele tem em relação ao novo sócio podem não
encontrar correspondência entre os outros s6cios. E também poderia
o sócio assim admitido na sociedade Dão merecer aquela consideração e ser, afinal, desonesto, incapaz ou insoJyável, significando a
sua entrada a ruína do partirnônio saciar' (in "Código Civil Brasileiro Interpretado", vol . XIX, 7. a ed., 1958) Freitas Bastos, comentário ao artigo 1.388, 0.0 3, pág. 85). Outrossim, e corno se ver:-á
logo mais, a "SOCITAL - Sociedade Civil Tanabi Ltda." é uma
soded.a de por qu:otas, e não uma sociedade anônima. Naquela, diz
WALDEMAR FERREIRA, diferentemente desta, e a exemplo do
que ocorre em quase todas as legisl.ações, "vigora o prii!cípio da
incessib· idade das quotas, adequado ao do intuitus person.'le, sob
cuja égide a sociedade se constituiu. Ninguém pode entrar para sociedade não sendo persona grata aos demais sócios. Intuitivo é isso"
(in "Tratado de Direito Comercial", 3.° vol., O Estatuto da Sociedade de Pessoas, 1961) Saraiva, D. o 544, pág. 437).

Portanto, sem razão a crítica levanLada ao bem lançado parecer
de lavra do douto Curador FERNANDO LUIZ CONÇALVES

FERREIRA.
Pois bem! Procurou-se dizer que a suscitada HSOCITAL" é
uma sociedade üpicamente de capital, onde havia 17 sócios, de diferentes profissões, sexos! tendo corno objetivo o concurso de capitais
para edificar suas incorporações, conforme consta em seus estatutos
sociais a chamada de capitais, de acordo com as necessidades" (fls.
58, intervenção de Ornar Afonso de Almeida). Por isso mesmo
argumentou-se que "CLOVIS BEVILÁCQUA já decidira que na sociedade de cnpital permite-se a livre cessão das quotas ou das ações.
Com essa tranquilidade do que "é claro não comporta interpretações",
o Prof. JOSE FREDERICO MARQUES elaborou o seu ilustre Parecer" (fls. 58/59, da mesma intervenção).
Novamente, a razão não está com o interveniente - que, diga-se, é o cessionário das quotas e apresentador da alteração social ao
registro. B verdade que 'Iadverte CLOVIS que o preceito - refere-se ao artigo 1.388, última parte, do Código Civil - não se apliclli
às sociedade por ações. Nelas é o capital que se associa, as pessoas
não se conhecem, e não tem neces idade de se conhecer" (apud
CARVALHO SANTOS, in obra, vol. e ed. cits., pág. 85, n. o 3). Mas,.
O óbvio é que a suscitada não é sociedade por ações. Ê, isto sim,
por força de sua constituição contratual em sociedade solidária de'
responsabilidade limitada (cf. fls. 8 a 10), bem como nos termos da
lei específica, uma sociedade de pessoas. Saliente-se, a propósito, com
apoio em SlLVIO RODRIGUES, que "as sociedades civis com es-copo econô01ico temam, no geral, as formas das sociedades mêrcantis.
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Assim, ora se apresentam sob a foooa de ... ", certo que "as duas
mais freqüentes espécies de sociedades são a sociedade de respoDsa~
bilidad'e limitada, em que os sócios só respondem pelo capital social,
e as s.adedadcs anônimas, em que os sócios só respondem pela integralização de suas ações" (in "Direito Civil", voI. 3, Dos Contratos
e das Dec]arações Unilaterals da Vontade, 4. a ed., 1972, Saraiva, 0.°
148 , págs. 319/320).

Ora, no caso concreto, por força da cláusula 9 (fls. 9), "a responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital
social ... " Tem ela, isto é, a SOCITAL - Sociedade C~vil Tanabi
Ltda. todos os caracteres jurídicos das sociedades por quo~sJ enunciados por FRAN MARTINS (in "COISO de Djreito Comercial", 2. a
ed., 1958, Forense, n.o 288, pág. 316), devendo ser anotado que,
conforme o mesmo autor, «a sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, é, pelas suas características gerais, inteID1ediária entre
as sociedades de pessoas e as de capital, possuindo das primeiras o
modo simples de constituição, jiá que se forma por um contrato,
mesmo particular, entre as partes, e da segunda a limitação da responsabi.1idade dos sócios ao total do capital social. Entre nós, con~
ltudo, quanto à sua formação, essas sociedades devem ser considera~
cla~ COmo sociedades de pessoas, pois a lei que as regula estabelece,
taxntivamente (art.. 2. 0), que se constituirão do mesmo modo que as
sociedad2s de pessoas, ou seja, de acordo com o art. 302 do Cód.
C€)mercíai. Em tais condições, a morte ou retirada de um dos sócios,
nas sociedades brasilelras, dá motivo à dlssolução, não podendo as
quotas ser cedidas, a não ser que haja acordo unânime dos sócios,
O que não acontece com as sociedades anônimas" (FRAN MARTINS, in obra, ed. e n.O cits., pág. 317). Por isso tudo é que "a
'Sociedade por quotas é, no Direito brasileiro pura e simplesmente,
sociedade solidária de responsabilidade limitada. É sacierl.ade de
pessoas, não de capitais. Não mais que isso" (WALDEMAR FERREIRA, in obra, voI. e ed. cíts.) n.o 528 1 págs. 402 e 403),
j

Induvidosa, pois, a natureza jurídica da suscitada, que não é,
assim, "uma sociedade tipicamente de capital" como se disse às fls.
58, necessitando, portanto, da expressa anuência dos consorciados
para cessão das quotas e alteração do contrato social, como focalizado.
1

E note-se que o silêncio à notificação não leva a acreditar no
consentimento. Este tem de ser expresso e unânimeJ não se admitindo o (ádto, conforme previsto no final da cláusula 12 (fls. 9), por
ferir os princípios da dfedio societatis e do intuitu personae, L.1ffibém, como examinado acima. Ademais, como se dernonstl.'a às fls.
14/15, tempestivamente, os sócios Pedro Leardi e Moreno Dinelli,
através do suscitante, tentaram exercer o direito de preferência, não
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logrando êxito, porque, o destinatário Ornar Afonso de Almeida, signatário da. notificação de fls. 30/31, não foi encontrado nas inúmeras vezes em que fOI procurado, conforme certidão da serventia,
que merece fé até prova em contrário. Assim, dado esse obstáculo,
que está certificado às fls. 15.vo. não lograram ditos sócios o regular
exercício do direito de prefe:rêm:ia, DO que, em tese, imponou em
não unanimidade, tornando inviável a Cldmíssão do novo sócio,

Em assim sendo, fundadas eram 8S dúvidas do suscitante, que,
por isso, bem andou em adiar o registro da alteração soclal da
suscitada.

3 - Isto posto, julgo totalmente procedente a dúvida em que
é suscitante o Escrivão do 3. 0 Cartório de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca da Capüal, sendo suscitada a finna "SOCITAL - Sociedade Civil Tanabi Ltda.", pagas as custas na forma
da lei.
Oportunamente, cumpra-se o artigo 218 do Decreto
de 1939.

n.O

4.857,

Publique-se, registre-se e intimem-se.

São Paulo, 11 de julho de 1973.

ALVARO LAZZARINI
O Juiz de Direito,
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PROCESSO N.o 3.408/73
1. a Vara de Registros Públicos
Vistos, etc.

1.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIcóRDIA

DE SÃO PAULO requereu ao Sr. Oficial do 7.° Cnrlório de Registro
de Imóveis da Comarca da Capital a averbação, à margem da transcrição n. 937, que "a requerente há mais de dois séculos, é também
conhecida como SANTA CASA DE M ISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO, ou apenas SANTA CASA D E SÃO PAULO". Feita a
prenotação, suscitou o Sr. Oficial dúvida, porque, não se há falar
em mudança do nome da requerente, mas sim de um pos ~3ível erro
ou omissão com referência ao S~1J nome ) que impossibilita a retificação, por averbação, como pretêndida.

°

Juntando documentos, a suscitada esclareceu ser público e notório que, desde tempos imemoriais, ela é conhecida pelos Domes que
indicou DO seu requerimento, pedindo, por isso mesmo, a improcedência da dúvida (fls. 11/12).
Ouvido, o suscitante manteve a dúvida, lembrando não lhe ser
possível reconhecer a notoriedade ou não de tal circunstância (fls. 23).

O Ministério Público opinou pela procedência da dúvida (fls. 25).
2.

Merece procedência a dúvida.

Como recentemente decidiu o eminente Juiz GILBERTO VA-·
LENTE DA SILVA, Titular da Vara, "qualquer alteração nos nomes.
das pessoas que figuram nos registros deve ser ali anotada, por averbação e esta deve ser embasada em documento hábil. A simples
referência, ... , ao uso, por uma pessoa, de mais de um nome, não éprova hábil a tal fim. Às averbações devem, repita-se, esteiar-se em
prova concreta e positiva, para que seja preservado o princípio da
continuidade e mantida a segurança que
r~gis1ro deve refletir"
(sentença de 09 de maio de 1973, no Proc. 0.° 7.806/72, entJ:e 7. 0
Cartório de Registro de Imóveis e José Manoel e outro).

°

E note-se que "se erro existe, não é da transcrição. Sim da
escritura. A transcrição descreve e transcreve o que se contém na
escritura. E o possível erro desta não é corrigível através de corri-
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genda de transcrição que se conforma com teor do título respectivo.
Fiel a transcrição ao que se contém no título respectivo, o erro deste
não é corrigível pelo conserto daquela, que nenhum erro apresenta.
Aos autores resta corrigir o título aquisitivo; e como conseqüência
dessa corrigenda, promover a averbação do respectivo registro da
transmissão. Não podem, contudo, fazer o inverso. Não se corrige o
que está certo. O que admite o Código Civil) art. 860, e o decreto
regulamentador dos registros públicos, é que se corrija a transcrição
não conforme ao título transcrito" (acórdão unânime da 6. a Câmara
Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1.0 de dezembro de
1967, na Apelação Cível n. o 164.248, de Regente Peij6, relator
Desembargador DIMAS DE ALMEIDA, in "Rev. dos Tribs.", voI.
389, pág. 165). Assim e porque o "registro efetua-se de acordo
com a escritura" ('W ASHINGTON DE BARROS MONTEIRO,
in "Curso de Direito Civil", Düeito das Coisas, 3.° vol. 7. a ed.,
1967, Saraiva, pág. 428), "somente os erros na tomada das indicações é que poderão ser reti.ficados administrativamente, de acordo com
o Decreto D.O 4.857, de 9 de novembro de 1939)) (acórdão unânime
da La Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 15 de
março de 1966, na Apelação Cível n. O 151.350, de Juncliaf, relator
Desembargador ANTONIO CRAVES, in "Rev. dos Tribs.", vol. 374,
pág. 126).
j

Portanto, mesmo que notório fosse que a requerente, ora suscitada, é também conhecida pelos demais nomes que indica, não seria
possível a pretendida averbação, dado que a transcrição se conforma
título respectivo, que, ao que tudo indica, não indicou esses outros
nomes, pelos quais a Instituição seria conhecida. Saliente-se que,
pelo provado nos autos e como bem observou a suscitação não ocorreu alteração da denominação da referida pessoa jurídica (o seu Compromisso denornina-a "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo"), a possibilitar, em tese, eventual averbação à margem
da transcrição. Ocorreu, isto sim, em princípio, erro do título em
relação à exata e legal denominação da mesma associação, o que
impossibilita, corno verificado acima, a querida averbação.
j

A alegada notoriedade do fato da mesma associação ser conhe:ida por outras que não a denominação prevista no seu Compromisso,
não deve ser conhecida no restrito âmbito do processo de dú vida.
Outrossim) mesmo que, para argumentar, pudesse o JuÍZo dar o
pretendido deslinde, seda de lembrar-se que a reti-ratLficação do título
transcrito não é judicial e sim notarial, porque, "falta qualquer competência aos juízes para decretar sanações e, até, para retificar erros
das escrituras públicas: escritura pública somente se retifica por escritura pública, e não por mandame.nto judicial, disse-o, com todo o
acerto, a 6. a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, a 2 de
setembro de 1949 (R. dos T., 182, 754)H (pONTES DE MIRANDA,
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in "Tratado de Direito Privado", Parte Geral, torno 111, 3. a ed., 1970,
Borsoi, § 338, pág. 361). Aliás, como bem já se salientou, "à margem de escritura não seria possível, sequer, fazer-se averbação por
ll

inexistir o espaço apropriado para isso" (acórdão unânime da 6. a
Câmara Civil do Triburul.l de Justiça de São Paul.o, em 2 de setembro
de 1949, na Apelação Cível 0.° 43.557, de São Paulo, relator Desembargador JUAREZ BEZERRA, in "Rev. dos Tribs.", vol. 182, pág.
754), motivo pelo qual e também porque é um ato autêntico que
vale por si, "escritura pública só se retifica por outra escritura pública"
(WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, in obca citada, voI. 1,
Parte Geral, 8. a ed., 1971, Saraiva, pág. 263).
Por isso tudo tinha o suscitante sobejas razões para adiar, como

actiou, a averbação pretendida.
3. Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
julgo procedente a dúvida, suscitada pelo Sr. Oficial do 7. 0 Cart6rio
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, a respeito da averbação requerida pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo, pagas as custas na forma da lei..
Oportunamente, cumpra-se o artigo 218 do Decreto
de 1939.

D. O

4.857,

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Da ti lografei .
São Paulo, 13 de julho de 1973
(AL V ARO LAZZAR IN I)

O Juiz de Direito,
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PROCESSO N.o 7.738/73
Vistos, etc.
Formulado requerimento por Antonio Fausto Gonzaga Gaspar,
de cancelamento da Averbação n.o 777, à margem da Inscrição D.o 77,
referente ao loteamento dl..:llominado Jardim VeUoso, ao Sr. Oficial
do 16.° Carlódo de Registro de Imóveis, este suscitou dúvida. Fundamenta esta, dizendo que tendo falecido o promitente comprador do
lote - loão Leite da Silva, o contrato passou a seus herdeiros, ex vi
do disposto no art. 12, § 2.°, do Decre-to D.O 3.079, de 1938) sendo
indispensável a intimação de Joaquim Ferreira da Silva, que se acha
na posse do im6vel.
Impugnada a dúvida (fls. 30/31), foram apresentados os documentos de fls. 36/38 e 41.
Opinou o Dr. Curador pela procedência da dúvida (fls. 43).

Relatei. Decido.
O suscitado, na qualidade de titular do loteamento Jardim
Velloso, inscrito sob TI.O 77, no Registro de Imóveis da 16. a Circunscrição desta Capital, pelo contrato de compromisso de compra e
venda de 31 de dezembro de 1965, prometeu vender o lote n,O 4 da
Quadra 60 a João Leite da Silva (fls. 36/38). O compromisso foi
devidamente registrado, consoante revela o documento de fls. 37.
Diante da mora do comprador, requereu a notificação deste pelo Juizo
de Osasco, constatando o meirinho que o promitente comprador havia
falecido, o que veio a ser comprovado (fls. 42) e estar o imóvel na
posse do irmão daquele, que acabou sendo cientificado.
Daí enteoder o Sr. Oficial suscitante a necessidade do inventário
do falecido.
À época do registro, o imóvet pertencia à 16. a Circunscrição, o
que ainda ocorre, como transparece das manifestações dos autos.

No que tange ao meio escolhido para a interpelação, improcede
"vênia permissa", a objeção do Ilustre DL Curador que subscreveu a
manifestação de fls. 32v., certo que a IInotificação judicial tem a
mesma eficácia da notificação pelo Oficial do Registro Público, de
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que trata o art. 14 do Decreto n.o 3.079, de 1938", como vem
decidindo o Supremo Tribunal Federal (R.T.J.) voI. 55/467).

Entretanto, não se fez a notificação por uma ou outra forma.
Não temos por imprescindível a abertura do inventário, com a
conseqüente notificação do Ínventariante, posto que este não representa propriamente a herança, mas os herdeiros. Nada impede, como
acentua o douto PONTES DE MIRANDA ("COMENTARIaS
DO CÓDrO{) DE PROCESSO CIVIL", voI. 1/327), que os próprios herdeiros respondam pela berança, defendendo a comunidade
de interesses, qualidade essa não ehminada pelo artigo 85 do diploma

adjetjvo.
No caso de transferência do contrato é incontornável a necessidade da abertura do inventário. com averbação do formal de parti1ha
em nome do herdeiro ou herdeiros a quem for partilhado o direito
de compromissário, como assinala Serpa Lopes ("~n" - TRATADO
DOS REGISTROS púBLICOS - VoI. IV, 4. a ed. Forense, pág.
245 n.o 667).
j

O mesmo não ocorre na hipótese de resilição por inadimplemento
do comprador falecido. Nesta hipótese, serão todos os herdeiros notificados judicial ou extrajudiciaJmente, com o prazo legal para a
emenda da mora (art. 14 do Decreto u.o 3.079, de 15 de setembro
de 1938).

No caso em exame, o irmão do promitente. comprador falecido
foi cientilicado dos termos do pedido -de fls. 6, não se esclarecendo
se há herdeiros necessários, o que era possível com informações do
referido irmão) não se justiflcando a pressurosa expedição dos editais.
Não foram, asslm, atendidas as exigências legais.
Procede a dúvida, embora não pelos motivos da suscitação) deixando assim decidido.

Custas,

~x-Iege.

P.R. Int.
São Paulo, 9 de outubro de 1973.

SILVÉRIO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
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PROCESSO N,o 8,940/73
Vistos, etc,
Prenotaodo sob n,o 246.576, a carta de adjudkação extraída dos
autos da Ação de Adjudicação Compulsória movida por r~iguel Mítrí
Luiz, sua mulher e outros contra R. Conceição & Irmãos, o Oficial
do 10. 0 Cartório de Registro de Imóveis suscitou dúvida. Diz o suscitante que os apresentantes da Carta, com esta ofereceram certidão
expedida pelo 5.° Cartório de Registro de Imóveis. Nesta, não há
referência aos lotes D .oS 21 e 22, nem consta averbação de anteriormente, serem os lotes designados como 12 e 13. A mesma certidão
apenas alude ao lote n.o ] 2, objeto de transcriç.ão efetuada em 11 de
outubro de 1938, sob n.O 14.285, dando-o como confinante, por um
dos lados, com o lote 13, de "quem de direito") o que parece significar que, na época, não era reconhecido corno de propriedade dos
transmitentes e adquirentes. Ainda, a certidão não consigna qualquer
referência a R. Conceição & Irmãos, que figurou passivamente oa
ação adjudicat6ria . Os compromissos quitados que instruuam referida ação, referem-se aos lotes n.Os 21 e 22, inexistindo menção a
numeração anterior calDo 12 e 13. É certo que nos mesmos compromissos, não inscritos, mencionam como promitentes vendedores,
as pessoas que constam como adquirentes na transcrição sob 0. 0 1.680,
que precedeu a de D.o 14.285, e tituladas como representantes de
R . Conceição & Irmãos, A transcrição pretendida, finaliza, ferirá o
princípio da continuidade do registro.
O prazo para impugnação fluiu "in albis".
Arrimado nos fundamentos da suscitação, o Dr. Promotor opinou
pela procedência da dúvida (fls. 22).
Procede, efetivamente, a dú0da.
Com ela concordaram os
adjudicatários, tanto que não a impugnaram.
Pelo contrato de compromisso constante de fls. 12/13 (por fotocópia), Rodrigo Conceição, sua mulher e outros, representados por
procurador, prometeram a Miguel Mitre, o lote de terreno sob n.o 22
da rua UM, Alto da Lapa, com 453 metros quadrados, confinando
nos lados e fundos com os promitentes. Com o contrato de fls. 14/15,
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igualmente constante dos aulos por fotocópia, foram prometidas, entre
as partes citadas, a venda e compra do lote sob 0.° 21, da rua UM,
com área global de 459 metros quadrados, também confinando nos
lados e fundos com os promitentes. Tais compromissos, não foram
inscritos.
Na qualidade de sucessores de Miguel Mitre, os suscitados foram a Juízo, logrando a adjudicação dos mencionados lotes.
Conforme transcrição 14.285, do 5.0 Cartório de Registro, os
promitentes vendedores adquiriram o lote 12 da rua Um, com a
área de 454,00 metros quadrados, confinante de um lado com o lote
11, de Francisco Júlio Conceição Júnior, de outro com o lote 13,
de quem de direlto e nos fundos com Augusto Brant de Carvalho e
sua mulher. Pela transcrição n. o 1.680, os, mesmos promitentes vendedores adquiriram a sexta-parte em 53 lotes de terrenos, com a
extensão de 21.200 m2.
Observa-se, de pronto, que o primeiro lote - 12, como salieotou o suscitante, segundo a certidão de Us. 20, confina de um lado
com o lote "13", de quem de direito. Aquela altura (28 de outubro
de 1937), - se se tratasse do lote 22, já prometido à venda, o .rcf~
rido lote 13 deveria ser descrito ,como pertencente a eles promitentes
ou ao compromissário comprador. Note-se que os demais corurontaotes foram especificados.
O mesmo lote 13 não está descrito e individuado na certidão de

fls. 20.
Na certidão referida, limitou-se o Oficial a, vagamente, mencionar os lotes 12 e 13 como os atuais 21 e 22 da rua Um, antiga
Aibi, sem esclarecer a existência de averbações, a respeito.

Não se ajustando o título transcribendo ao que consta do registro,
deve o Oficial suscitar dúvida, como ocorreu na espécie.
Diante do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, ex-Iege.
P.R. lnt.

São Paulo, 03 de outubro de ) 973.

Sn..VÉRIO PAULO BRACeJO
Juiz de Direito

184 -

BOLETLM DA AS.SOCI,AÇAO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁQ PAULO
•

PROCESSO N.o 9.197/73
Vistos, etc.

A Sra. Oficial do Cart6rio de Registro de Imóveis da 1 La Circunscrição desta Capital, prenotando sob n.O 609.310 o título apresentado por Roberto Mesquita Pi.;:ve, deixou de registrá-lo suscitando
dúvida. Pondera que a escritura de venda e compra lavrada no 16. 0
Cartório de Notas da Capital, refere-se a uma casa e seu respectivo
terreno situado à rua Arapés s/o.o, pegado ao 248. Entretanto, na
transcrição aquisitiva do vendedor (0.° 238.292, de 19-06-1973), a
discriminação é de apenas a terreno uma só casa 0.° 248. Restaria,
assim, ser averbada a existência da segunda casa, comprovada a época
da construção ou a quitação com o INPS.

A dúvida foi tempestivamente impugnada, dizendo o suscitado-impugnante) que náo se trata de duas casas construídas sobre o
terreno, mas apenas de uma, com a área de 42,00 metros quadrados,
datando a construção de 1962, já averbada à margem da inscrição
D. 0 18.247.
Com a manifestação da suscitante e do suscitado, opinou a D.
Curadoria de Registro pela procedência da dúvida.

Relatei. Decido.
A dúvida tem inteira procedência. A transcrição existente e
sob D.o 238.292, é de uma casa e respectivo terreno) à rua Arapés
D.O 248. Pelo titulo transcribeodo, Raul Felix da Silva e sua mulher
transmitem uma casa e respectivo terreno situado à rua Arapés s/n.o,
pegado ao n.O 248. Manifesta-se, pois, clara e límpida a dissonância
entre os elementos da transcrição e os constantes no título impugnado.
A declaração contida no corpo da escritura feita pelos outorgantes
e a planta de fls. 10, só fazem por afirmar a construção de outra
casa nos fundos do terreno, com entrada ao lado do imóvel mencionado na transcrição existente. Doutro lado, a declaração de fls. 7
não afirma ser esta a construção procedida por Espedito José da
Sil va, no ano de 1962. Tal declaração é referente à casa que tem o
n.o 248. Adernais, essa declaração foi feita anteriormente à transBOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁR10S
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cnçao sob o 0.° 238.292, o que está a indicar que a construção
procedida é exatamente aquela já constante do registro.
Imperiosa, pois, como acentuou o órgão do Ministério Público,
a averbação da construção de outra casa nos fundos do terreno,
como determina o art. 285 do vigente Regulamento dos Registros
Públicos, sob pena de ferir-se o princípio da continuidade, na transcrição pretendida, (Revista dos Tribunais, vaI. 435/126).

Se assim não for, então o equívoco encontra-se no pr6prio
titulo a transcrever, impondo-se a sua reti-ratificação regular.
No que toca à quitação com o INPS, imprescindível a prova
da época da construção, para se aferir da necessidade ou não da
exibição do certificado referido na inicíal.
Diante do

Custas,

e~postoJ

julgo PROCEDENTE a dúvida.

ex-l~ge.

P.R. lot.
São Paulo, 29 de outubro de 1973.
SILVf.RlO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
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PROCESSO N.o 10.200/73
Vistos, etc.
Prenotando sob n.o 257.332, na página 464 do Protocolo I-D,
2. a. Série a escritura de venda e compra e cessão lavrada em
22-12-1971 no 11.° Cartório de Notas desta Capital, o Sr. Oficial
do 4.° Cartório de Registro de Imóveis da Capital suscitou dúvida.
Assim o fez, esclarece, porque na transcrição aquisitiva de 0.° 59.103
figura como adquirente do imóvel objeto da escritura, a Sociedade
Construtora Brasileira Ltdrl.. que no titulo transcribendo figura como
Sociedade Construtora Brasileira S.A. Imprescindível, assim, a
prévia averbação da alteração da razão social da outorgante. Além
disso, deverá ser exibida prova de quitação para com o INPS, em
atendimento ao disposto no art. 142 da Lei D.o 3.807, de 26-8-60.
Flui,odo ((in albis" O prazo para impugnação, manifestou-se o
Dr. Curador de Registros, opinando pela procedência da dúvida.
É

o relatório.

Decido.

Procede inteiramente a dúvida suscitada. Ocorre a apontada
divergência entre os elementos do registro e aqueles consignados no
t.ítulo a transcrever. f: que a outorgante vendedora e cedente, alterando
sua razão social, passando de Sociedade Limitada para Anônima,
deixou de proceder a averbação 00 Cartório onde está registrado o
imóvel. Nessas condições, impossível se torna o ato registário, por
atentar contra o principio da continuidade.
Além disso, indispensável é a comprovação de quitação com o
Instituto Nacional de Previdência, por parte da transmiteote.
Diante do exposto> acolho o parecer-retro e julgo procedente
a dúvida.
Custas, ex-Iege.

P.R. loL
São Paulo, 16 de outubro de 1973.

SILV:ÉRIO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
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PROCESSO N.o 10.816/73
Vistos, etc.

o Sr. Oficial do 15. 0 Cartório de Registro de Imóveis da Capital
suscitou dúvida quanto ao registro de documento firmado por Idaly
Paiva e Fritz Rosenbaum, por não figurar o mesmo entre os enumerados pelo Decreto D.o 4.857, de 9 de novembro de 1939 e não conter os requisitos enumerados nos arts. 252 e 279 do citado Decreto.
Impugnou o suscitado (fls. 8), alegando que os elementos constantes do cartório e do processo quc tramitou pela 19. a Vara Cível.
completam o documento que está apto ao registro.

Manifestou-se o Df. Curador pela procedência da dúvida.
Reja ~i. Decido.

Realmente, como esclareceu o D. Curadoria oficiante, ao Oficial
cabia examinar os requisitos extrínsecos e intrínsecos do título registrando, o que não constitui matéria passível de discussão (cfr. Rev.
Tribs., 329/412, 340/235), máxime diante do que determina o
Regulamento dos Registros Públicos (art. 215). E em assim fazendo,
andou bem ao negar o registro, o que s6 pode ser feito quando o
documento contiver os requisitos enumerados pelo Art. 252 do citado
Regulamento (Decreto 0.° 4.857/39). O documento de fls. 3, não
pode ser tido e não é compromisso de compra e veoda de imóvel.
Cuida-se de simples recibo que, dos requisitos necessários, só traz
a data.
Para que o compromisso possa ser registrado, torna-se incontorIlável a necessidade de adequar-se ti transcrição o seu conteúdo, preenchendo, d'outro lado os requisitos enumerados pela lei. E tudo
deve constar do documento a registrar, não podendo a omissão ser
suprida com os demais documentos, como pretende o suscitado.
Também, como pondc(ou o suscitante, não há previsão legal para
registro de simples recibos, sendo exato que os casos dispostos na. LeI,
quanto aos registros, exaurem o terna.
Resta ao suscitado "vênia permissa", fazer valer os direitos reconhecidos no julgado constante por "xerox." às fls 20/23
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Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a dúvida.
Custas, e:r.-Iege.

P.R. Int.
São Paulo, 10 de outubro de 1973.
SILVf.RIO PAULO BRACCIO
Juiz de DireHo
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PROCESSO N,o 10.917/73
Vistos etc.
j

Prenotando sob 0 .° 611.455, o Sr. Oficial do Registro de Imóveis da ll.a Circunscrição desta Capital, deixou de promover a transcrição da escritura de venda e compra e cessão parcial em que figura
como outorgante a Ljght Serviços de Eldricidade S/A., como
outorgada a suscitada Indústria Villares SI A, e corno anuente Bomclima SIA. - Pondera o suscitante que a inscrição 0.° 39 . 320, em
nome da V/estingbraz SI A. tem, à margem, a averbação n,o 1, pela
qual essa empresa cedeu seus direitos credHórios à Caixa Econômica
Federal. Para a continuidade do registro, imprescindível é a anuência
da Caixa.
A dúvida foi tempestivamente impugnada pela apresentante do
título, sustentando que à Caixa foram cedidos os créditos da Westingbraz - agora Bomclima SI A" para com a apresentante-suscitada e
não os direitos derivados da promessa de compra e venda do imóvel
registrado. Recebidos aqueles créditos pela Caixa, voltaram às mãos
da suscitada os títulos emitidos o que, por si, comprova não ter
havido cessão de crédito, mas SOmente cessão em garantia, equiparável, no caso, à cessão para cobrança, ou endosso mandato , Isto ficou
positivado, prossegue, na ação movida pela Caixa contra a Westingbraz, para a cobrança do valor d a correção monetária.

Aduz ainda, que embora quisesse a Caixa continuar a julgar-se
credora de Indústrias Vjllares SI A., pelo valor da correção, que está
cobrando à Bomclima SI A., por via judicial, esse pretenso crédito
não poderia ter o efeito de impedir a transcrição da escritura definitiva. A Caixa, facultava-se acionar o comprador (ora impugnante,
conjuntamente ou, não com a mutuária c~dente) e ao cartório não
é dado o papel de cobrador, mediante a recusa do ato registário. A
exigência do cartório, COmo consta, importaria no atribuir ao suposto
crédito garantido da Caixa Econômica, um efeito desconhecido em
nosso direito obdgacional, qual seja, de obstar a alienação imobiljária por meio da recusa na transcrição da escritura, eleito que nem. o
direito real de.ri vado da bipoteca poderia ter.
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Com a impugnação, foram oferecidos
e seguintes.

0$

documentos de fls. 28

Ouvido o suscitante (fls. 117) opinou o Df. Curador de Registros (fls. 119/120), pela procedência da dúvida.
É o relatório.

Decido.

Consigne-se, prearnbularmente, que ao Oficial do Registro incumbe a verificação e validade do título transcribendo procedendo
ao seu registro, em C3S0 de conformidade com os elementos do cartório e da s exigências legais. (artigo 215 do Decreto n.O 4.857, de
J

9 de novembro de 1939 -

R.R.P.).

"Tanto os requisitos intrínsecos como os extrlnsecos do título
devem ser examinados pelo Oficial do Registro de Imóveis, que a
esse respeito poderá levantar dúvida (R.T. 329/412 e 340/235).

Revelam os autos que em 30 de julho de 1958 (fls. 57 160~
a São Paulo Light SI A. prometeu vender à Westingbraz SI A., em
caráter irrevogável e irretratável, o imóvel aludido na inscrição feita
sob n.o 18.879 (fls. 51).
de setembro de 1966 também por escritura pública, a
compradora prometeu ceder seus direitos do aludido
suscitada impugnante, nos termos e preço consignado
seguintes. Foram emitidas por est'ú1tima, vinte e quatro
prmniss6rias e entregues "pró-solvencto H , Referido contrato fOl registrado sob número 39.320, e nele consignou-se expressamente, que
"a outorgante promitente cedente ficava autorizada a caucionar
ou dar em garantia à Caixa Econômica Federal em São Paulo, as
notas promissórias representativas das prestações referidas na cláusula
primeira. podendo transfc-rir à referida entidade de crédito, '(os direitos
decorrentes da presente escritura".

Em 8
promitente
contrato, à
às fls. 50 e

j

Cuidava-se, como visto, de promessa de cessão e não cessão de
direitos, o ajuste estabelecido entre Westingbraz e a suscitada.

Em 18 de outubro de 1966, entre a promitente cedente Westingbraz e a Caixa Econômica, foi acordado um mútuo com
cessão de direitos, por escritura pública em que compareceu como
anuente. ti suscü8da - Indústrias ViU ares SI A. (fls- 41 v.).
Por força do aludido ajuste, a Caixa Econômica obrigou-se a
emprestar à WesLingbr3z, a quantia de Cr$ 1.101.372.388,00 (hum
bilhão, cento e um milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos
e oitenta e oito cruzeiros), quantia essa que someme seria entregue,
após averbação da cessão de direitos no Registro de Imóveis e entrega
das certidões negativas pessoais, em nome da outorgante. A importância mutuada, com juros e despesas seria restituída à outorgada
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em vinte e quatro meses, o contar de 8 de setembro de 1966, em
vinte e quatro prestações mensais, consecutivas e iguais de Cr$

67.353.580,00 cClda uma.
Evidenciou-se na avença, a cessão de direitos à Caixa Econômica, não só pelo consignado acima, como pelo que se ex-pressou
nas cláusulas IV e letras "b) c, f, g, i, IX e D - H" .
Averbou-se !l cessão, à margem da inscrição n. o 39 , 320, como
çonstou na peça de suscitação.
Diante de todas as estipulações citadas) não vemos como negar
a cessão de di(eitos decorrentes da promessa de venda e compra à
Caixa Econômica Federal, não havendo se falar em impropriedade
dos termos utilizados na escritura de mútuo com cessão de direitos.
Enquanto à Indústria Villares S. A. a promitente compradora
do imóve.!. prometeu ceder seus direitos, à Caixa Econômica efetivamente os cedeu, (cláusula IX, p,íg. 43v.), a par com cessão de
direitos de crédito (cléusula IX, item c).
Apresentando o trtulo os requisitos exigidos pelo R . R. P., ha-

vendo expressa anuência da promitente cessionária e ora suscitada,
foi feita a averbação sob n.O ], à. margem da inscrição 39.320, conferindo ducito real, oponível "erga omnes". à cessionária.
Não nos ocorre, como t~mbém aconteceu ao Sr. Oficial, ter sido
diversa a intenção das partes, isto é, a mera cessão de direitos creditórios, mas que, pela impropriedade de expressão, sugerísse a cessão
de direitos decorrentes da promessa de compra e venda, po is a tanto
não conduzem as expressivas cláusulas citadas, ensejando sua i nter-

pretação.
Ora, enquanto não ocorrer o c2Jlcelamento da referida averbação, em virtude de transação entre os interessados ou por decisão
judicial em ação própria onde parlkipe a cessiomhia, perdurarão os
efeitos da aludida averbação (art. 293 do Reg. Público), impedindo a
transcrição solicitada, e conseqüente quebra do elo fi Lia tório atentaodo contra o principio da conlinuidade do registro.
Pelo exposto, julgo procede nte a dÚ\lida.
Custas, ex-Jege.

P. R. Iol.
São Paulo, 24 de outubro de 1973.

SILVéRlO PAULO BRACeIO
Juiz de Direito
192 -

BOLETTM DA ASSOCIA.ÇJ..O DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÁO PAU:l.O

PROCESSO N.o 10.918/73
Vistos etc.
Prenotando sob n.o 611.357, o Sr. Oficial do Registro de Imóveis
da 11. a Circunscrição desta Capital recusou-se a registrar formal de
parbllia apresentado por Ivone Schlossmacher e extraído dos autos de
Inventário de Henrique Schlossmacher. Justifica a recusa pelo fato de
haver requerimento de averbação de mudança de número quanto ao
imóvel situado à rua Georgia 0.° 784. Aduz ainda que quando da
aquisição, o "de cujus" foi qualificado como viúvo. Em seu testamento,
o mesmo declarou ser solteiro, pelo que há discrepância de estado
civil, com conseqüência patrimon..íais, dai nascendo a dúvida.
Em sua impugnação (fls. 17/20), a suscitada reconheceu a proce-ciência da suscitação.
Manifestou-se o Ministério Público pela procedência da dúvida.

Relatei. Decido.
Procede, realmente, a dúvida.
Há efetiva dissonância entre a transcrição e o titulo transcribendo, como reconheceu a própria suscitada. Esclarece esta a razão
da divergência e aponta o registro como equivocado quanto à qualificação do "de cujus". Resta, portanto, à interessada, promover a
retificação da transcrição, adequando-a à re8lidade e ao que consta
do formal. Quanto às averbações de mudança de número, falece razão
ao suscitante, que nenhuma divergência apontou.

Ex positis, julgo PROCEDENTE a dúvida.
Custas, ex-Iege. P. R. Iot.

São Paulo, 11 de outubro de 1973.

SILVÉRIO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
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VISTOS
1. O sr. Oficial da 15. a Circunscrição Imobiliária suscitou a
presente dúvida ao lhe ser exibido o documento de fls. 3, para registro, alegando que o mesmo caracteriza verdadeira promessa de cessão
e não compromisso de vend,a e compra e não foi exibido o original.

A dúvida fOl impugnada (fls. 13/22), com documentos (fls.
23/24), mantida pelo suscitante (fls. 25). O Dr. Curador opinou (fls.
26), tendo sido ouvida a sra. Oficial do 11. 0 Cartório de Registro de
Imóveis (fls. 27), após o que a Curadoria de Registros Públicos se
manifestou pela improcedência da dúvida.
Relatados, decido:
2. Os fundamentos da dúvida foram afastados pela iropunação,
que trouxe para os autos decisões deste Juízo proferidas em casos
análogos.
Com efeito, se assiste razão ao suscitante quanto à natureza do
documento le'lado a registro que, evidentemente é promessa de cessão
e não compromisso de venda e compra, não é menos certo que o
simples engano na sua nomenclatura, de corrente da utilização de
impresso padronizado, não pode impedir a averbação buscada.
Por outro lado, tendo em vista que o original do documento levado ao registro, conforme atesta o 11. 0 Cartório de Registro de Imóveis, ali está arquivado, não_ é possível a sua exibição ao suscitante.
Essa circunstância, entretanto, não pode ficar na simples afirmação
do interessado no registro, a quem incumbe a exibição do origjnal,
mas deve ser acompanhada de certidão expedida peja outra circunscrição imobiliária. Veja-se, pois, que foi correto o procedimento do
suscitante, certo que a atitude do suscitado competiu este Juízo a providenciar a ioformação de fls. 27.

Assjm, é necessário fique claro que este JULzO, ao proferir a
decisão invocada .na impugnação, não orientou os Srs. Oficjais no sentido de aceitarem a palavra dos apresentantes, mas esclareceu a estes
que, urna vez comprovado documentalmente que o original de documento levado a registro devesse estar arquivado em outro Cartório,
aceítassem cópla autenticada.
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Entretanto, com a informação de fls. 27, deixou de existir o motivo da suscitação.
3. Em face do exposto, julgo improcedente a dúvida e determino seja feito o registro (averbação) da promessa de cessão de fls. 3.
Custas, na forma da lei.

P. (em resumo) R. e I.
São Paulo, 5 de novembro de 1973.
GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de DiIeito
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Dú,VIDA
VISTOS
1. A Sra. OficiaJ do 11.° Cartório de Registro de Imóveis da
Capital suscitou a presente dúvida, ao lhe ser apresentado, para inscrição, o compromisso de venda e compra de fls. 34/35, acompanhado
dos docu mentos de fls. 7/33,

Diz a suscitação que nesse compromisso são outorgootes Lenice
Schunck Vessoni e seu marido e estes se am.liDciam "seo.hores, úolcos
e legíüOlos possuidores" de um terreno inculto e sem benfeitorias,
de 562,80 metros quadrados, hav.~ do por força de divisão, de 3 de
dezembro de 1960, ainda não transcrita. A escritura de divisão,
também exibida, atribuiu aos promitentes vendedores o referido imóvel, dando-o como h.avjdo, em maior porção) por herança de sua
mãe, Josefina Albino Branco, cujo inventário correu pela 3. a Vara
de Família e Sucessões, conforme formal de partilha não registrado.
Quanto à localização, diz que acompanha a rua ou avenida Carlos
Klein, até a avenida Marginal, avenida dos Lagos.
O formal refere um terreno com frente para a avo Carlos Klein,
esquina da avo Marginal. Nele~ Len.ice Albino Branco é iodicada
como brasileira, meoor púbere.
Entretanto, prossegue a suscítação, não foram apresentadas, para
exame, a negativa de alienação da 4. a Circunscrição Imobiliária, as
certidões negativas de impostos, assim como o aviso recibo de 1971
ou ainda o comprovante de que a Av. Margioal passou a chamar-se
avo dos Lagos. Além do mais, prossegue a suscitação, a aquisição
original de Henrique Branco SChUDCk (transcrição n. 12.916, da
1.& Circunscríção) fala de "uma parte) no valor de qui1l2e contos de
réis, sobre a avaliação de cento e vinte contos de réis; com área
total de 24.000 metros quadrados, na avo Carlos Klein. A aquisição de Henrique Branco Schunck, nos autos do inventário de Maria
Schunck, foi em parte ideal, não havendo registro de divisão posterior)
para justificar a indicação de parte certa e determinada no titulo
registrando.
A dúvida foi impugnada (fls. 39), reportando-se o suscitado à
petição que dirigira a este Juízo (fls. 4/6) que o remetera ao Car196 -
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tório suscitante. Após fala da Curadoria e da suscitante (fls. 39v. e
40, respectivamente), com nova manifestação da primeira (fls. 41),
o suscitado trouxe documentos (fls. 43/45), seguindo-se nova fala da
suscita,Dte (fls. 48) e, por derradeiro, a douta Curadoria opinou pela
procedêncía da dúvida (fls. 50).

Relatados, decido:
2. A dúvida tem procedência. Com efeito, ainda que concedido prazo ao suscitado para colocar em ordem a documentação,
como -bem apontou a suscitante (fls. 48)) a certidão negativa de alienação da 4. a Circunscrição não é completa, visto como não faz refeli'ência a Lenice SChUDCk Vessoni, não tendo sido exibido, por outro
Jado, o aviso recibo de imposto relativo ao ano de 1971.
Por outro lado, sem a precedente transcrição da divisão não é
possível ao que se intitula titular, de parte indivisa, alienar porção
certa e delimitada, como reiteradamente tem decidido este Juízo, na
esteira do entendimento do E. Conselho Superior da Magistratura.
O condômino, pois, não pode alienar parte certa e determinada
de imóvel pro indiviso.
Assim, não há como se deferir as transcrições que possibilitariam a inscrição do compromisso levado ao registro pelo suscitado.

3.

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.

P.R. e I.
São Paulo) 16 de setembro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA Sn.,VA
Juiz de Direito
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DÚ.VIDA
V1STOS

] . o sr. Oficial do 2.° Cartório de Registro de Imóveis suscitou a presente dúvida ao lhe ser apresentado, em quatro vias, o
instrumento de fls. 6/15, pelo qual a Construtora Itaj uru Ltda. tendo
se tornado credora de Continental S. A. de Crédito Imobiliário, da
quantia de Cr$ 81.000 1 00, em garantia desse seu crédito recebeu
da devedora, em caução, os presumíveis direitos de compra do terreno situado à r. Cardoso de Almeida 1116, Perdizes, já que o
instrumento aquisitivo desses direitos não foi registrado.
Diz o suscitante que por não ter sido inscrito o compromisso,
a caução não pode ser averbada à margem, já que ela é ato derivado
e não originário. Por outro lado, prossegue a suscítação, a caução
é instituto relativo ao direito de crédito, certo que o promitente comprador nenhum crédito possui.
A dúvida não foi impugnada e o Dr. Curador opinou por sua
procedência.

Relatados, decido:
2. :É princípio basilar do d.jreito registrário a continuidade.
Desta forma, como averbar-se um documento à margem de uma
inscrição inexistente?
Desta forma, mesmo que se pudesse entender passível de registro
a averbação buscada pelo apresentante, à falta de inscrição do compromisso, tal averbação seria jnviável pois, segundo bem ponderou
o suscitante, ela é acessória.
De outro lado, a averbação s6 se faz nos casos expressos em
lei e o presente não tem previsão legal, visto como os direitos do
promitente comprador, corno lembra a suscitação, são de débito e
não de crédito.
Nesse sentido, aliás, a orientação deste Iufzo e a decisão do
E. Conselho Superior da Magistratura, invocada na suscitação.
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A falta de impugnação e o parecer da douta Curadoria de
Registros Públicos, por outro lado, evidenciam a procedência da suscit.ação.
3.

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.

P. R. e

r.

São Paulo, 17 de setembro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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DÚVIDA
VISTOS
1 . Apresentada ao sr. Oficial do 2.° Cartório de Reglstro de
Imóveis da Capital a petição de fls. 7, acompanhada do instrumento
particular de reU-ratificação da convenção de condomínio do edifício
Eide, situado à avo Rio Branco, TIS. 1170 e 1714, para averbação à
margem da inscrição n. C-327, foi suscitada a presente dúvida.
Ponderou, inicialmente, o suscitante, que através do 4.0 Cartório de Registros de Títulos e Documentos, foi notificado de que
deveria suspender todos e quaisquer registros com referência às unidades flS. 10 1-102 e 103 do referido edifício, mas, não obstan te a
inocuidade de tal protesto extrajucticial, entende não poder fazer a
averbação pretendida, pois sob o n. C-327, se acba inscrita a convenção do condomínio Edifício Eide, apresentada pelos então únicos
condôminos Eliahu Melnan e Vicente Viscardj, nos termos da qual
o referido edifícjo se constituía de 22 unidades autônomas, das quais,
13 foram ulteriormente vendidas, regularizadas as transmissões com
as respectivas transcrições, dois apartamentos se acham comprometidos à venda, inscritos os compromissos.
Entretanto, em assembléia geral extraordinária, realizada em 31
de outubro de 1972, os condôminos) representantes mais de 2/3 do
condomlnio, decidiram retificar a referida convenção e ao fazê-lo
excluíram das coisas de propriedade exclusiva os apartamentos ns.
101, 102 e 103, pertencentes ao condômino ausente àquela assembléia, incluindo-os entre as coisas de propriedade comum, sob a
denominação de "despejos, lavanderia, caixa d'água, terraços e
WW.CC. situados acima do 9.° andar.
Ora, prossegue o suscitante, se uma coisa autônoma passa a
constituir coisa comum, tal transformação poderá alterar, substancialmente, as respectivas áreas comuos, inclusive o terreno e, por outro
lado, diante das transcrições e inscrições das unidades alienadas ou
prometidas à venda, com a área comum constante da convenção já
registrada, tais registros também deveriam ser alterados, o que s6
poderia ser feito através de escritura púbLica.
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A dúvida foi impugnada (fls. 35/39), instruída a contestação
de documentos (fls. 41/69). O Dr. Curador requereu diligência (fls.
7]), cumprida (fls. 74/75), tendo O suscilado trazido documentos (fls.
78/81), voltando o suscitado a se manifestar (fls. 84) e. por fim,
opinando a douta Curadoda de Registros Públicos pela procedência
da dúvida (fls. 86/87).
Relatados, decido:
2. A dúvida procede, não obstante se veruique, pela documentação trazida aos autos pelo suscitado, que os incorporadores do edifreio, lançando mão de artifício criminoso, obtiveram o registro docondomínio, especificação e convenção coro estejo em documento
adulterado.
Com efeito, segundo se desume do exame dos autos, alterando
alvará de conservação expedido pela Municipalidade, na convenção
do condomínio ficou constante que as unidades amonômas 101, 102
e 103 eram de propriedade de um dos condóminos,
Por força da comprovação da falsidade praticada, mais de doisterços dos condôminos, em assembléia geral extraordinária, resolveram alterar a destinação das referidas unidades autônomas, transformando-as, de propriedades particulares em propriedades ou áreru; de
uso comum, alterando, portanto. a convenção.
Assim, essa alteração, por meio da qual se retirou a propriedade
das ditas unidades, de um dos condôminos, entregando-a a todos os
coodôminos, não pode ser averbada, pois a convenção do condomínio
não pode ser alterada a esse ponto, nem tem o condão de servir de
causa de transferência da propriedade.
Por outro lado, é evidente que por via de tal modificação a
cada unidade autônoma remanescente passou a correspond~r uma área
ideal maior, urna fra~o ideal maior quer no terreno, quer sobre as
partes de uso comum, o que não pode ser alterado DO registro imobiliário tão somente com a ata da referida assembléia modificadora da
convenção, do condomínio, mas, importando em transmissão da propriedade, exige escritura pública.
O que resta ao suscitado, diante do fato concreto ê, invocando
a nulidade da convenção, nas vias próprias, obter a alteração judicial da especificação e da própria convenção, com as conseqüências
naturais sobre a fração ideal do terreno correspondente a cada unidade autônoma e a fração ideal sobre as áreas comuns a elas também
correspondentes.
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No procedimento adrnlnistrativo da dúvida, entretanto, em que
não há lugar para
contencioso, as nulidades em causa não podem
:ser decididas, nem
registro pretendido pode ser alcançado,

°
°

3.

Em face do exposto, jlJlgo procedente a dúvida,

Custas, na forma da lei.

P. R. e I.
São Paulo) 16 de setemb ro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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DúVIDA
VISTOS.
1 . Apresentada à transcrição ao sr. Oficial do 3.0 Cartório de
Registro de Imóveis a carta de adjudicação de fls. 3 e seguintes, foi
suscitada a presente dúvida por constar da transcrição 0. 0 81.955 que
o estado civil da inventariada era casada) quando do título se verifica
que ela faleceu no estado de viúva.
A dúvida foi impugnada (fls. 34/37), mantendo-a o suscitante
(fls. 39). O DL Curador de Registros Públicos opinou por sua procedência (fls. 40 v.).
Relatados, decido:
2. Segundo informa o suscitante, da transcrição do imóvel em
nome da inventariada consta q u.e ela era casada e do título figura a
falecida como viúva.
Não há, pois, coincidência quanto a essa circunstância, o que
impede a transcrição objetivada, por ferir o princípio da continuidade
do registro.
O que há de ser feito não é, como pretendeu o suscitado, retificar a carta de adjudicação, mas, ou pela forma do art. 285 do
R. R. P., ou pela via do artigo 227 do mesmo Diploma, regularizar
o registro, por via de retificação, para, ao depois, ser feita a transcrição.
Nem colhe que ao suscitante não é dado descumprir determinações judiciais. Se há erro no título levado a registro não pode o
sr. Oficial aceitá-lo; se engano for do registro, não pode o cartório
corrigi-lo, cabendo ao interessado, Das vias próprias e pelos meios
procedimentais adequados colocar O registro de acordo com a realidade.
A transcrição objetivada, pois, feriria, repita-se, o princípio da
continuidade, que é básico no registro imobiliário.
3. Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.
Custas, DO forma da lei.
P. R. e I.
São Paulo, 28 de setembro de 1973.

°

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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DÚ.VIDA
VISTOS.

1. A sra. Oficial da lo.a Circunscrição Imobiliária suscitou a
presente dúvida, em relação à escritura de venda e compra de fls. 5/7.
Esclareceu a suscitante que, por escritura pública de 4 de ma.io
do corrente ano, lavrada às fls. 49v.152, do Livro n. o 94, do 2. 0 Cartório de Notas da Comarca de Orlândia e posteriormente ratificada e
retificada às fls. 78v./80, do mesmo l.ivro,- em 6 de junho último, a
Metalúrgica Orlandi S. A. vendeu o imóvel alí descrito ao dr. Pedro
Tassinari Fillio.
Somente depois de efetuar a transcrição sob o 0. 0 114.818, DO
livro próprio, atentou o Cartório para a circunstância de a vendedora
ter comparecido ao ato representada por seu Diretor Superintendente,
que é o próprio comprador.
O negócio, prossegue a suscitação, parece ofender os artigos 119
e 120 do Decreto-lei 0.° 2.627, de 1940, conforme decisão proferida por este JuíZo, na dúvida suscitada pelo 4. 0 Cartório de Registro·
de Imóveis, em que foram suscitados Francisco Famá e outro (D. o.
J. de 17-2-1973).
Em face dessa verificação, a suscitante procedeu a uma averbação à margem da transcrição feita, para considerá-la sem efeito, anotando a dúvida e mencionando o ocorrido no encerr:lmeoto do Protocolo correspondente à data da prenotação.
A dúvida foi impugnada (fls. 22/36), ínstruída essa peça de documentos (fls. 37/42). A suscitante se manifestou e o Dr. Curador
de Registros Públicos opinou pela procedêncía da dúvida (fls. 46/48).
Tendo relatado, decido:
2. Em sua ünpugnação, o suscitado nJ!'güi, como prelimi.nar, a
impossibiHdade de a suscitante, após ter efetuado a transcrição, fazer
a averbação a que procedeu, para torná-la sem efeito e suscitar a
dúvida.
Tenho que lhe assiste razão. Com efeito, em que pese o reconhecimento que ora se faz do zelo da suscitante, que reconhecendo o
engano, imediutamente tentou corrigi-lo e comunicá-lo ao Juízo~
cumpra ponderar que, uma vez perfeito e acabado o registro, com a
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transcrição, de ofício não era dado à sra. Oficial efetuar o cancelamento.
Esse cancelamento só poderia decorrer de ordem judicial, via
administrativa ou em conseqüência de disputa entre os interessados
DO registro.
As regras contidas nos artigos 227 e seguintes do Regulamento
dos Registros Públicos e aquela do artigo 16, interpretadas em conjunto e harmonicamente estão a indicar que o sistema legal foi no
sentido de que aos oficiais é 'vedado spoote propria, o cancelamento
dos seus próprios atos, ressalvadas as simples emendas ou correções
que forem cometidas na tomada das indicações.
Irregular o cancelamento da transcrição efetuado, deve ela
subsistir, ainda mais porque o cancelamento não pod.: ser feito por
averbação.
Subsistente a transcrição, ainda que este JuÍZo entenda que, no
mérito, assiste integral razão à suscitante, a presente dúvida fica prejudicada.

3. Em face do exposto, detenlüno o cancelamento da averbação
feita à margem da transcrição n.o 114.818, do 10,0 Cartório de Registro de Im6veis e o conseqüente restabelecimento dessa transcrição
e, em conseqüência, julgo prejudicada a presente dúvida.
Terceiros eventualmente interessados poderão promover, Das vias
próprias, o cancelamento desse registro,
Custas, no forma da lei.

P. R. e I.
São Paulo, 5 de novembro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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DÚ.VIDA
VISTOS
1 . Apresentada à transcrição, ao sr. Oficial do 4.° Cartório de
Registro de Imóveis da Capital a carta de arrematação de fls. 4/23,
foi suscitada a presente dúvida, por entender o suscitante que não
foram ex.ibidas a.s certidões negativas de tributos estaduais e muoicipais, relativas ao imóvel arrematado, sítuado à Rua Asdrubal do Nas-

cimento n.O 154.
A dúvida foi impugnada (fls. 30/32), com documentos (fls.
33/35). Manifestou-se o suscirante (fls. 36v.), seguindo-se fala do
suscitado (fls. 38/40), com fala do Dr. Curador de Registros Públicos
(fls. 41), requerente providenciais, que foram atenclidas (fls. 42/43),
após o que se maoífestou pela procedência parcial da dúvida (fls. 44).
O suscitado voltou a dizer (fls. 46), ratificando a Curadoria o seu
parecer (fls. 47).

Relatados, decido:
2 . Seguidamente tenho decidido que suscitada a dúvida por
um fundamento, outros podem ser acrescentados na decisão e, com
o mesmo motivo, nada impede que O Oficial suscitante, verificando a
existência de fato impeditivo do registro, anteriormente não apontado,
o faça posteriormente.
Desta forma, considerando que o Oficial não extravasou os Emites de sua.s atribuições e que agiu no exercício regular de um direito,
passo a considerar a dúvida com o aditamento de (fls. 36v.).
Sob o motivo pelo qual foi levantada, a dúvida não tinha e não
tem a menor procedência, visto que este Juizo, como é do conhecimento do suscitante, tem seguido a orientação traçada às fls. 33/34,
qunndo se trata de imóvel havido em basta pública.

De feito, dispõe o artigo 130, § único do Código Tributário
Nacional que os créditos tributários se sub-rogam no preço da arrematação, o que faz dispensar as negativas fiscais, ainda qmmdo o arrematante ou outrem tenham, em Jí uízo, se comprometido à exibição dessa
prova. O que a lei dispensa e a parte se compromete a juntar não lhe
pode ser exigido, porque a dispensa da lei se coloca acima da vontade do arrematante.
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Não colhe, entretanto, a argumentação do suscitado, quando pretende ter satisfeito à exigência da exibição das certidões negativas,.
visto que os documentos de fls. 17 e 18 são imprestáveis a esse fim.
Com efeito, o primeiro não menciona o número do prédio (ou doterreno) e o segundo diz respeito a outro imóvel que não o arrematado.
A dúvida, entretanto, tem procedência quanto ao aditamento da
suscitação, pois se da transcrição anterior consta a existência de um
prédio sob o 0.° 154, artigo n.o 20 (fls. 13), enquanto não for averbada a demolição do prédio, não pode ser feita a transmissão só do·
terreno, pena de se ferir o princípio da continuidade do registro.
Nem pode, como pretende o suscitado, ser feita pelo Oficial, ex
proprio marte, a averbação dessa demolição, sem a apresentação do·
alvará de demolição expedido pela Prefeitura Municipal.
A averbação da construção e da demolição só pode ser feita com
esteio em documento hábil, expedido pela repartição competente. Não
basta que de documento relativo a imóvel não identificado, com área
diversa, situado na mesma rua Asdrubal do Nascimento, se mencione·
apenas a existência de terreno; nem tem, o laudo pericial elaborado
nos autos em que foi feita a arrematação, o condão de substituir aquela
prova que, repita-se, deve ser feita através de certidão-alvará, expedida pela municipalidade.
O princípio da continuidade é um dos mais importantes a presidir os atos do registro imobiliário e deve ser preservado.
3. Em face do exposto, julgo, em parte, procedente a dúvida.
Custas, no forma da lei.

P. R. I.
São Paulo, 5 de novembro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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DúVIDA
VISTOS
0

1. O Sr. Oficial do 7. Cartório de Registro de Irn6veís da
Capital suscitou a presente dúvida ao lhe ser apresentado, para transcrição o formal de partilha de fls. 7 e seguintes) expedido nos autos
do inventário dos bens deixados por morte de Guido Barsoui.
D iz a suscitação que na relação de bens de fls. 5 se declara
q ue o prédio e respectivo terreno, à avo Paes de Barros, n. 318, me-dindo 14 metros de frente, mais ou menos) para a citada avenida;
<:la frente aos fundos, mede 9 metros mais ou menos, do lado direito
de quem olha da avenida para o terreno; do lado esquerdo, mede 11
metros, tendo nos fundos idêntica largura da frente, ou seja, 14
metros. Nesse terreno, segundo consta do inventário, na parte remanescente da primeira construção, que tomou o n. 318, foi construido,
pelo "de cUJus" outra residência) que tomou o O. 310, da mesma
avenida, medindo o respectivo terreno, 7 metros de frente para a
avenida, por 10 metros da frente aos tundos de um lado e 9 metros
da frente aos fundos, de outro, tendo nos fundos igual medida da
frente, medidas essas todas mais ou menos, confrontando, de um lado
com os vendedores e do outro e nos fundos com quem de direito.
As fls. 10 do mesmo formal (orçamento) se descreve
imóvel
da avo Paes de Barros n. 318 - com as seguintes medidas: 7 metros
de frente~ 10 metros da frente aos fundos, de um lado, 11 metros
da frente aos fundos, de outro lado, tendo nos fundos a largura de
7 metros.
ÀS fls. 11, nos pagamentos, se atribui a metade do imóvel n.
318 à viúva meeira e a cada um dos herdeiros, uma quarta-parte
ideal do mesmo imóvel n. 318 e mais a metade do crédito decorrente
do compromisso de venda e compra do prédio da mesma avenida,
n. 310 e a cada herdeiro, uma quorta-parte ideal do mesmo crédito.
Do registro não consta a inscrição do compromisso de venda
c compra do imóvel TI. 310~ consta que pela transcrição 47.986, o
inventariado Guido Barsotti, adquiriu um prédio e seu respectivo
terreno, à avo Paes de Barros, medjndo 14 metros de frente para
esta avenida, 9 metros do lado clireito de quem da avenida oLha o
mesmo, 11 metros do lado esquerdo e, oos fundos, iguaL largura

°
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da frente, sendo todas as medidas aproximadas. À margem dessa
transcrição, foi feita a averbação da reforma do prédio n. 318, passando ele a se constituir de duas unidades autônomas, a saber, garage,
localizada no andar térreo e residência localizada, parte no pavimento
térreo, e na totalidade do pavimento superior. Posteriormente, Guido
Barsoui e sua mulher requereram ao suscitante o procedimento das
inscrições de constituição e de convenção de coodomínio do imóvel
n. 318 da avo Paes de Barros, na totalidade do terreno objeto da
transcrição 47.986, submetendo esse prédio ao regime condominial,
na forma estabelecida pela Lei n. 4.591, de 16 de dezembro de
1964 e seus posteriores regulamentos, inscrições feitas sob os os.
287 e 288, no livro próprio.
Assim, o inventário e partilha objetivaram dois imóveis distintos,
um medindo 7 metros de frente para a avo Paes de Barros, sob o n.
318 e outro, sob o o. 310, medindo 7 metros para a mesma avenida.
Assim, estranha o suscitante que tenha sido submetido ao regime de
condomínio, um único prédio sob o n. 318 da avenida Paes de Barros,
ocupando a totalidade do terreno e no inventário serem descritos dois
prédios, cada um medindo, de frente, exatamente a metade do terreno, certo, ainda, que deveria ser partilhado o imóvel entre viúva
e herdeiros, para, posteriormente outorgarem a escritura definitiva.
A dúvjda foi impugnada (fls. 30/31), acompanhada de documentos (fls. 32/33). O suscitante se manifestou (fls. 35/36), opinando
a Curadoria de Registros Públicos pela procedência da dúvida (fls.
37). O julgamento foi convertido em diligência (fls. 37v./38). Os
suscitados voltaram a se manifestar (fls. 39/40), regularizando sua
representação (fls. 41). A Curadoria ratificou seu parecer (fls. 42) e
o julgamento foi novamente convertido em diligência (fls. 42v.). Os
suscitados disseram novamente (fls. 44), com nova procuração (fls.
46), reiterando a Curadoria sua manifestação (fls. 47v.), seguindo-se
nova fala dos suscitados (fls. 48) com documento (fls. 49). O oficial
ratificou a dúvida (fls. 51), a Curadoria mais uma vez se manifestou
(fls. 52) e os suscitados trouxeram nova petição (fls. 53/54), ao que
se seguiu nova manifestação do suscitante (fls. 56/58), com certidões
(fls. 59/60). Os suscitados trouxeram mais uma petição para os autos
(fls. 63), com documentos (fls. 64/65). Por derradeiro, a Curadoria
novamente opinou sobre o mérito da suscitação (fls. 66).

Relatados, decido:
2. Consigne-se, de início, que o registro é do título e não de
parte dele, de tal sorte que não pode o oficial atentar apenas para a
parte do formal de partilha que diz respeito ao prédio n. 318 da avo
Paes de Barros, ainda porque da transcrição anterior consta que esse
prédio ocupa todo o terreno.
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Insistem os suscitados em afirmar que consta do registro a averbação do prédio sob o n. 310. Entretanto, conforme se verifica da
certidão de fls. 59/60, essa averbação inexiste.

Nem colhe a alegação dos suscitados, no sentido de que, ao ser
feita a inscrição do condomínio, este abrangia dois prédios autônomos, O fato de existirem dois prédios, duas unidades autônomas
não é contestado nestes autos; apenas se nega a existência de um
prédio sob o TI. 3 J O, pois para a averbação nesse sentido é indispensável a exibição de documento hábil expedido pela Municipalidade.
Ora, enquanto não feita, regularmente, essa averbação, o formal
não pode ser transcrito, pena de quebra do principio da continuidade
do registro, que sempre tem sido preservado.
Por outro lado, procede, também, o segundo fundamento da dúvida. Com efeito, com a morte, a posse e o domfnio dos bens imóveis se transmitem aos herdeiros (00 caso viúva e filhos).
No caso, foram adjudicados aos suscitados, o crédito decorrente
do compromisso de venda e compra celebrado para a alienação do
prédio sob o n. 310. Primeiramente, esse compromisso não está inscrito e nem poderia estar, tendo em vista a não averbação do prédio
n. 310 da avo Paes de Barros.
De outro lado, a propriedade do prédio era do "de cujus", pela
transcrição e se transmitiu aos herdeiros com sua morte. A existência
do compromisso apenas confere ao promitente comprador, após a inscrição, direito real; não, entretanto, a propriedade) para que apenas
o crédito seja partilhado. Com a devida vênia do MM. Juiz da Vara
de Famí]ía e Sucessões, entendo que a partilha deveria abranger o
prédio, cabendo aos Ih erdeiros e viúva o crédito correspondente à
força do seu quinhão, a ser exigido do promitente comprador. Recebido
p reço, outorgariam a escritura de venda e compra, cada um
de sua parte ideal. Ora, os próprios suscitados reconhecem a necessidade de outorga futura de escritura para a alienação do bem e
acena com alvará judicial autorizando sua lavratura. Ora, encerrado
o inventário, não há mais necessidade nem possibilidade de expedição
do alvará, já que o procedimento do inventário tem exatamente a
finalidade de, pagos
impostos, ser feita a partilha dos bens, atribuindo a cada um o seu quinhão.

°

os

3.

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.
P. (em resumo). R. r.
São Paulo, 5 de novembro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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Dú,VIDA
VISTOS
1. Apresentado à sra. Oficial do 11.° Cartório de Registro de
Imóveis o mandado de fls. 3, exoedido pelo Juízo da Nona Vara de
Famíl1a e das Sucessões da Capital, parã o cancelamento do usufruto
inscrito naquela Circunscrição Imobiliária, às fls. 233, do Livro 4-A,
foi suscitada a presente dúvida, por entender o Cartório que ao ser
inscrito o ônus, a usufrutuária apareceu como casada e o mandado
não esclarece se o cancelamento atinge ou não a parte do viúvo.
A dúvida foi impugnada (fls. 5), com documentos (fls. 8 e 9).
O dr. Curador opinou, requerendo diligência (fls. 10), mas, mesmo
não cumprida, se manifestou pela improcedência da dúvida (fls. 12).
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 12v.), trazendo a
suscitada novos documentos (fls. 13/14), informando a suscitante (fls.
15) e, por fim, opinando a douta Curadoria de Registros Públicos
pela improcedência da suscitação.

Relatados, decido!
2.

A dúvida é manifestamente improcedente.

Com efeito, o usufruto, "como servidão pessoal que é, inerente
à pessoa do usufrutuário, extingue-se necessariamente com o óbito
deste" (Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, Direito das Coisas, pág. 280, ed. Saraiva).
Ora, segundo esclareceu a suscitante, o usufruto foi constituído
apenas em nome de d. Lucinda do Amor Divino Costa e, embora
casada, seu marido não figurou, no ato, também como usufrutuário.
Assim, sendo a morte do usufrutuário a causa mais comum e
especial da extinção de tal direito real sobre a coisa alheia, como
pretender-se a explicação se o cancelamento atingiu ou não a parte
do viúvo, que não tinha tal condição?
A exigência, portanto, improcedente, desamparada da lei, não
tinba razão de ser, estranhável mesmo a suscitação da dúvida por
esse fundamento.
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3.

Em face do exposto, julgo improcedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.
P. R. e I.
São Paulo, 17 de setembro de 1973.
GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juíz de Direito
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Dú,VIDA
VISTOS
1, O SI. Oficial do 3.° Cartório de Registro de Imóveis da
Capital suscitou a presente dúvida ao lhe ser exibido, para inscrição,
compromisso particular quitado de venda e compra de fls. 3/4, alegando que não foi o documento apresentado com a indispensável
cópia, assim como por faltar a prova de quitação da promitente
vendedora para com
r. N. P . S. (C. Q.) e, finalmente, porque não
foi feita prova de que as pessoas que o assinaram, pela promitente
vendedora, têm condições e poderes para tanto.

°

A dúvida não foi impugnada e o dr. Curador opinou por sua
procedência.

Relatados, decido:
2. A dúvida tem procedência, visto como a exigência da apresentação do contrato, em duas vias, decorre do R. R. P. (art. 211).
Por outro lado, como bem ponderou o suscitante, não há elementos para se saber se as pessoas que o firmam, em nome da promitente vendedora] tinham condições para representá-la e, finalmente,
em sendo a promitente vendedora uma pessoa jurídica, seria indispensável a apresentação de prova de quitação para com o I. N. P. S.
A ausência de impugnação, de outro lado, confirma o conformismo do suscitado com a dúvida.
3.

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.

P. R. e 1.
São Paulo, 17 de setembro de 1973.
GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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Dú,V IDA
VISTOS
1. Apresentada à transcrição ao sr. Oficial da 7. a Circunscrição Imobiliária a escritura de venda e compra de fls. 6 e 10, foi
suscitada a presente dúvída. Pelo título, a Coropanrua Melhoramentos
e Urbanização Kiaja, atual denomínação do Banco Evolucionista S.A.,
com anuência de Bruno Barbosa, vende à apresentante, Agafia Matai, um terreno medindo 7,00 metros de frente, por 22,00 metros
da frente aos fundos, situado à r. Plácido de Castro, esquina com a
travessa Particular, que se diz originário da transcrição n. 9.095, do
1.0 Cartório de Registro de Im6veis da Capital e se acha compromissado, em área maior, ao anuente, conforme inscrição n. 11.745;
essa i.nscrição foi efetuada em virtude de decisão proferida em procedimento de dúvida, julgada improcedente, a menos que outro motivo impeditivo houvesse para a inscrição.
Após a inscrição, contudo, pela transcrição n. 42.657, no 3.°
Cartório de Registro de Imóveis, se verificou que o Banco Evolucionista já havia alienado, antes de 1931, a Masabei Harada, uma grande
área de terras, oa qual se acha enquadrado o terreno prometido à
venda pelo mesmo Banco ao anuente Bruno Barbosa.
Essa verificação se tornou possível, prossegue o suscitante, por
pesq~isas, originárias de alienações efetuadas por Masahei Rarada e
está confinnada pela planta arquivada.
Além do mais, diz o sr. Oficial, não consta da inscrição n. 11.745
a existência da Travessa Particul ar refedda no título.
A dúvida foi impugnada (fls. 31/34), mantendo-a o suscitante
(fls. 37/38), conferindo-se oportunidade ao suscitado para se manifestar (fls. 39/40), após o que o dI. Curador de Registros Públicos
opinou por sua procedência (fls. 40v./42). Detenninado o apeosamento de várias dúvidas, este só recentemente se fez (fls. 43), após
O que o dr. Curador ratifjcou seu parecer (fls. 44).

Relatados, decide:
2. O simples fato de na inscrição do compromisso de venda
compra celebrado entre a promitente vendedora e o anuente não
estar averbada a abertura da Travessa Particular referida na escritura

e
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de venda e compra ora impugnada obstarja a pretendida transcrição,
para preservação do princípio da continuidade.

De outro lado, pondere-se que o imóvel aqui objetivado foi
desmembrado de área maior, compromissado ao anuente Bruno Barbosa, sem elementos para que se saiba se se trata, efetivamente, de
desmembramento ou de loteamento não inscrito, situação que, também, merecia ser esclarecida.
Mas, também por seu principal fundamento tem procedência a
suscitação.

Com efeito, diante da ressalva feita na decisão que determinou
a inscrição do compromisso e, ouso dizer, até mesmo sem essa ressalva, à vÍsta da alegação, documentada, do suscitante, no sentido de
qrule a área objeto da inscrição em causa já fora objeto de transmissão a Masabei Harada, transcrita sob o o. 42.657, 00 3.° Cart6rio de Registro de Imóveis.
Com efeito, se a promitente vendedora não mais tinha a disponibilidade do imóvel já transcrito, em área maior, em nome de terceiro, evidentemente não poderia compromissá-Io à venda a Bruno
Barbosa e, posteriormente, transmiti-lo à suscitada.
Os argumentos alinhavados na impugnação não têm o condão de
destruir tais argumentos nem podem afastar os motivos da dúvida.
3.

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.

P. R. e I.
São Paulo, 17 de setembro de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
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DÚVIDA
13. o Registro de Imóveis -

Mário Barbosa Ferraz.

7.798/72 - ' Vistos etc.
Apresentada a trauscrição a escritura de compra e venda lavrada
no Livro o. 1.097, fls, 295, do 9.° Cartório de Notas da Comarca da
Capital, pela qual Roberto Ferreira da Rosa e sua mulher trarumitiram a Mario Barbosa Ferraz e sua mulher o imóvel indicado na
inicial, foi o título prenotado sob n, 113. 013, à página 209, do Protocolo 1D, do 13.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital, tendo, em seguida, o Sr. Oficial suscitado dúvida, porque, se
encontra "inscrita neste Registro, sob n. 3, a fls. 3, do Livro n. 1~
de Registro de Notificaç~o, a notíficação datada de 5 de agosto de
1969 (GABfN - 69-S48-D), a pedido do SI. Paulo de Tarso Moreno Vieira, liquidante da Dominiurn S. A. - Indústria e Comércio?
pela qual os ex.-administradores da referida Empresa liquidanda, no
período de um ano anterior à decretação da liquidação, para os fins
estabelecidos no Art. 1.0 e § ú ruco do Decreto-lei n. 685, de ] 7 de
junho de 1969, e incisos I, II e lU do Art. 1.0 e § único do Decreto-lei n.o 502) de 17 de março de 1969, tiveram os seus bens declarados
indisponfveis, figurando entre os nomes relacionados na Notificação,
o do vendedor - Roberto Ferreira da Rosa ... ".
A dúvida foi impugnada por Roberto Ferreira da Rosa e Mário
Barbosa Ferraz, os quais se reportaram a parecer do eminente Professor Washington de Barros Monteiro para pleitear a improcedência
da mesma dúvida. Em tal parecer (fls. 13 a 18) ficou entendido que
tendo cessado a intervenção da Dorninium S. A., cessou, também, a
indisponibilidade que pesava sobre os bens de seus diretores, razão
pela qual podia Roberto Ferreira da Rosa alienar o imóvel em questão.
Informou o MM. Juízo de Direito da 2. a Vara Cível da Comarca
da Capital o arquivamento de arresto movido pelo Ministério Público
contra Alberto José de Carvalho e outros, bem corno que, contra a
respectiva decisão, fora interposto recurso. Então, os impugoantes.
juntaram o recorte do Diário Oficial da Justiça do Estado (fls. 51),
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segundo o qual foi improvido o dito recurso por decisão do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado, estando, pois, os bens de Roberto
Ferreira da Rosa livres e disponíveis (fls. 49/50).
O Banco Central do Brasil se manifestou no sentido de que
continuam indisponíveis os bens de Roberto Ferreira da Rosa, porque,
"esgotadas na área administrativa as providências determinadas pelo
Decreto-lei n, 354/68 e cumpridos os esquemas aprovados pelas autoridades monetárias, o Banco Central do Brasil, por ato de 22-1 0-71,
encerrou o processo normal, com a ressalva de que tais medidas não
importavam "no desaparecimento dos danos efetivamente causados
e de responsabilidade dos ex-Admin.istradores, Gerentes e Conselheiros, os quais continuavam legalmente obrigados ao ressarcimento de
tais prejuízos" (Aviso de 22-10-71, do D.a.U. de 27-10-71, Seção
I, Parte lI, pág. 3302). A responsabilidade dos ex-dirigentes da empresa, depois da conclusão e encaminhamento do inquérito da Lei
n. 1.808/53, é matéria da exclusiva competência do Poder Judiciário" (fls. 52 a 60).
Por fim, o douto Cu.rador de Registros Públicos se manifestou
pela procedência da dúvida, considerando ser inviável a discussão de
matéria tão relevante no âmbito estrito de um procedimento administrativo de dúvida, certo, DO entanto, que o arquivamento do arresto,
na 2. a Vara Cível, não fez desaparecer a responsabilidade dos exadministradores da empresa, prevalecendo, portanto, a indisponibilidade dos bens de Roberto Ferreira da Rosa.
E, realmente, procedente é a dúvida.
Com efeito, quando apresentado e prenotado o título, vigia, como
vige, a notificação firmada pelo Liquidante Dorninium S.A. Indústria e Comércio, segundo a qual os bens de Roberto Ferreira
da Rosa estavam como estão, indisDoníveis para os fins estabelecidos
no artigo 1.0 e seu parágrafo único do Decreto-lei n. 685, de 17-7-69,
e incisos I, II e UI, do artigo 1.0 e seu parágrafo único, do Decreto-lei n.o 502, de 17-3-69. E de nada valia a declaração das partes, na
escritura de compra e venda, no sentido de que, em razão da respeitável decisão que determinou o arquivamento do arresto, na MM.
2. a Vara Cível da Comarca da Capital, cessaram assim, todos os
efeitos daquela notificação mencionada, encontrando-se dessa forma,
na livre disponibilidade dos Vendedores, entre outros bens, aquela sua
metade ideal do imóvel descdto, confrontado e caracterizado na
cláusula l.a de dita escritura (cf. fls. 5, cláusula 5). Efetivamente, a
nenhuma vali.a dessa declaração decorre do fato - 6bvio aliás da respeitável decisão de I.a instância não poder invalidar a notificação mandada registrar por ato expresso do Ex.mo. Sr. Desembargador HHdebrando Dantas de Freitas, então, Corregedor Geral da
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Justiça (cf. fls. 36). - De outro lado, o levantamento do arresto,
com o conseqüente arquívamento dos respectivo~ autos, não importa,
em absoluto, na exclusão da eventual responsabilidade do aJíenante,
dirigente que foi da Dominiurn S. A., conforme a legislação que rege
a matéria, como bem demonstrado fixou na manifestação do Banco
Central do Brasil (fls. 52 a 60).
Note-se que o arresto é mera medída cautelar cujo desaparecimento não importa no desaparecimento da ação prindpal que venha
a ser instaurada contra o alienante, nos tennos e para os fias legais
de apuração de sua responsabilidade. Outrossim, o arresto é garantia
processual, diversa da de direito-material, que) DO caso, é derivada
da lei, pois, enquanto aquela destina-se a ser substituída por outra,
cujo material apenas preparam: o arresto se converte em penhora,
para a qual reservou os bens necessários, esta dura até a satisfação,
que sempre visa, do direito principal (d. Lopes da Costa) in Medidas
Preventivas, 3.0. ed., 1966, Sugestões Literárias, pág. 15, n. 4), ou
seja, para a hipótese vertente, resulta inequ.í.voco, de textos expressos
e reiterados de lei, que a responsabilidade dos titulares sob menção
não está limitada no tempo, e de nenhuma forma e sob qualquer razão,
condicionada à permanência, ou não, do nomeado processo especial
(da manifestação firmada pelo Presidente do Banco Central do Brasil,
Emane Galvêas, às fls. 55, item 2) isto é, enquanto em CU(SO a liqüidação especial, a que fora submetida a entidade em dificuldade (idem,
fls. 55) ítem 3).
Assim, a indisponibilidade dos bens do alienante, malgrado o
parecer do eminente Washington de Barros Monteiro, subsistente
como medida cautelar de direito material - não de direito processual
- motivo pelo qual, até final e definitiva apuração e liquidação de
suas responsabilidades - (Decreto-lei D.o 685, de 17-7-1969, artigo
1.0), o mesmo ex-dirigente, que está arrolado na dita notificação, não
cs pode, por qualquer forma, direta ou indireta, alienar ou onerar.
E ressalte-se que essa garantia de direito material era de ser decretada,
'Como o foi, pelo interventor, como medida administrativa para o
ressarcimento da Fazenda Pública e O resguardo dos investimentos
da poupança popular (artigo 4.° do Decreto-lei fi.O 354, de 1968),
sendo irrelevante para a sua subsistência o fato da empresa ter reiniciado a operação industrial e comercial (aliás) o reinício fora recomendado no citado artigo 4.°), porque, o objetivo da medida acauteladora de direito material, como visto, e a satisfação dos prejudicados,
nos seus direitos.
Portanto, razão tinha o Sr. Oficial em não proceder à transcrição
pretendida, manifestando dúvida, após prenotar o trtulo apresentado
a registro,
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3. Isto posto, julgo procedente a dúvida da aposta pelo Sr.
Oficial do 13. 0 CartÓrio de Registro de Imóveis da Comarca da
Capital, devendo, em conseqüência, ser cumprido o artigo 218 do
Decreto n. 4.857, de 1939, na devida oportunidade.
Custas, ex-Iege.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Datilografei.
São Paulo, 6 de julho de 1973.

ALVARO LAZZARINI
Juiz de DÍIeito

Advogado: Arlindo de Carvalho Pinto Neto Duarte Garcia.
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DÚVIDA
2.712-71 - Suscitante: 3.° Cartório de Registro de Imóveis Suscitado: Nelson Loureiro de Oliveira.
Vistos.

Apresentado à transcrição, ao Sr. Oficial da 3. 8 Circunscrição
Imobiliária, o formal de partilha de folhas 5/41, foí suscitada a presente dúvida. Fundamentam-na: a) dentro da área de um milhão de
melros quadrados de que trata o título, se acham inscritos imóveis
em nome de terceiros, tanto no Primeiro como no Segundo CartÓrios
de Registro de Imóveis, como no próprio cart6rio suscitante; b) falta
de descrição e confrontações dessa área de terras; c) falta de descrição
completa do imóvel inventariado, no auto de adjudicação, em confronto com o que consta da certidão de folhas 8 e laudo de folhas
19/20; d) falta das certidões negativas de impostos estadual e municipal; e) as certidões negativas de ônus e alienações constantes de
folhas 8 e 32 se referem apenas a imóveis situados nas vi~s púbJicas
e Dão à área inventoriada.

A dúvida foi impugnada (faUlas 53/56), acompanhada a contestação de documentos (folhas 58/65). O suscitante se manifestou
(folhas 68/70) e o suscit~do fez entranhar nos autos o parecer de
folhas 73/89 e documentos (foUlas 90/94) o que motivou nova manifestação do suscitante (folhas 96), seguindo-se nova fala do suscitado
(folhas 101/102), com documentos (folhas 103/107), após o que o
suscitante reiterou sua posição (folhas 110). Por final, o Dr. Curador
de Registros Públicos opinou pela procedência da dúvida.
Relatados, decido:

2. Segundo ponderações feitas pelo suscitanle e pelo dr. Curador, dentro da área maior de um milhão de metros quadrados, há
outras transcrições, corno por exemplo a de n. 18. 517, em nome do
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, a de n. 25.805, em
nome de Helios S. A., Indústria e Comércio, a de D. 39.499, em
nome de E. Colli e eia. Limitada, todas no 3.° Cartório de Registro
de Imóveis, cumprindo ponderar que só aquela feita em nome do
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Centro das Indústrias do Estado de São Paulo diz respeito a 400.336
metros quadrados.
Só por tais circunstâncias a dúvida seria procedente, posto que
é sediço que uma transcrição cancela as anteriores. Ora, se ocorre
qualquer vício nas referidas transcrições, é mister, preliminarmente,
pelas vias próprias, proceder ao seu cancelamento para, ao depois
efetuar-se a transcrição ora pretendida, pena de se proceder, por via
indireta, a um cancelamento que só através de ação ordinária poderia
ser obtido.
Essa situação aliás, já foi bem posta em realce pela douta Curadoria de Registros Públicos (cf. fls. 114), ao relembrar que nos próprios autos do inventário que deu origem ao formal de partilha, se
registrou que era conhecida a posse de terceiros sobre parte da área
e mesmo de transcrições.
Nos estreitos limites do procedimento da dúvida não há, pois,
possibilidade de ser feita verificação das condições dos títulos transcritos, em confronto com o formal transcribendo, exame esse que
deverá ser efetuado nas vias pr6prias.
A propósito, não cabe examinar, aqui, portanto, o parecer do
Prof. Antonio Chaves, a respeito da origem dos títulos que deram
causa ao formal de partilha, nem afastar o domínio da Municipalidade ou outro qualquer.
Nos procedimentos desta espécie, o máximo que se permite, é
o acertarnento dos títulos, não seu exame em confronto com outros>
seu exame de fundo e verificação de maior ou menor legitimidade.
E, corno acertadamente asseverou a douta Curadoria: "Individuado não está o objeto do formal de partilha, diante do que nele
se incluem outros imóveis, devidamente transcritos em nome de tercejros, o que acarreta se conclua que os suscitados, até prova em
contrário, não possuem os um milhão de metros quadrados, pois que
destes hão que ser deduzidas as áreas transcritas em nome de terceiros;
do contrário) o mesmo pedaço de terra terá duas transcrições" (fls.
115).
Por outro lado, há divergência entre as vias públicas referidêts
no formal cujo registro foi adiado e os constantes de fls. 42v. Ainda
que se receba a suscitação como motivada pelas ruas que formam
as confrontações do imóvel, a dúvida persiste, por falta de elementos
seguros a esse respeito.
O item "c" da suscitação ficou prejudjcado com o aditamento
feito ao formal (fJs. 63/64), o mesmo ocorrendo com o item "d",
diante da certidão de fls. 44 e documentos de fls. 46/49 e declaração

de fls. 45.
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A parte final da dúvida está inteiramente entrosada com a primeira, aqui examinada e acolhida.
3. Em face do exposto, julgo, em parte, procedente a dúvida;
impossibilitando a transcrição objetivada pelos motivos aduzidos; em
parte improcedente por entender afastados os obstáculos opostos nos
itens IC C" e "d n da suscitação.
Custas, na forma da lei,

P. R. e l.
São Paulo, 25 de junho de 1973.
GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
Advogado: Francisco Pereira de Novais
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10 . 388/72: Reg. Públicos -

Retificação de Nome.

Vistos, etc.
Ignácio Jokus que também assina Ignácio Jalrus e sua mu1.her
Elisabeth Popp Jokus que também assina Elisabeth Popp Jakus,
devidamente qualificados, vieram a Juízo dizendo em suma, que o
primeiro Supte., com carteira modelo 19 tirada com o nome de Ignácio
J oku.s, adquiriu um prédio situado a rua Conselheiro Cândido de
Oliveira TI. 215, conforme transcrição n. 41.950. Também com esse
nome foi celebrado seu casamento. Entretanto, com o patrocínio'
assinalado como Jakus, adquiriu dois imóveis na comarca de Osasco,
conforme transcrições ns. 2.838 e 2.839. Prossegue dizendo que
nos assentos de matrimônio de seus filhos, os sobrenomes dos Suptesfoi lançado como J akus.
Nessas condições, requerem averbação à margem das aludidas
transcrições para constar que também usam ou assinam J okus e J alrus.
Com a inicial trouxeram os does. de fls. 6 e seguintes.
Manifestou-se o Dr. Curador (fls. 44), contrariamente ao pedido. Produzindo o documento de fls. 47, os requerentes reiteraram
o pedido vestibular.
Relatei.
O que os requerentes pretendem, e é clara a inicial, é fazer
constar à margem das transcrições ns. 41.950 do Registro de Imóveis da 10. a Circunscrição e 2.838 c 2.839 do Registro de Imóveis
de Osasco, que eles assinam Ignácio Jokus ou Ignácio Jakus e Elisabeth Popp J okus ou Elisabeth Popp J akus. Pretendessem a alteraçãode nome deveriam recorrer à autoridade competente, nos termos do
disposto pelo Decreto-lei n. 941, de 18 de outubro de 1969 e Decreto n. 66.689, de 11 de junho de 1970.

Estamos em que o pedido pode ser acolhido.
Demonstraram os requerentes, saciedade, que em decorrência de
equívoco, ou mesmo por assím declararem, adquiriram um imóvel
onde se transcreveu o titulo com o patronímico Jokus enquanto na
aquisição de outros dais imóveis, no município de Osasco, vieram
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO FAULO
•

-

223-

fi

~e(lS

nomes lançados como Jakus. Este apelido também foi utilizado
nos assentos de casamento de seus filhos. Também é da prova oferecida que os pais do varão e seu innão assinam Jakus. Indubitavelmente os requerentes alternam o usa do sobrenome, ora identificando-se como Jokus, em outras vezes corno Jakus.
A pretensão enquadra-se na amplitude do dispositivo legal do

Regulamento dos Registros Públicos Cart. 285).
Cuida-se de particularidade a respeito do tÜular do domínio, que
em benefício deste pode ser averbada à margem das cltadas trans.crições, de vez que não haverá desvirtuamento das finalidades do
registro, antes propiciando a necessê:Íria publicidade.
Por força d isso, não se atribuirá aos suolicantes, o direito ao
uso de ambos os patronímicos, posto que a repercussão desta estará
restrita às aludidas transcrições.

E assim há de se decidir para que os postulantes possam exercer,
com plenitude, o diteito sobre as propriedades referidas.
Diante do exposto, defiro o pedido inicial.
Custas de lei.

P. R. Int.
São Paulo, aos 29 de junho de 1973.

SILVf:RIO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
Advs.: Tertuliano Fraga -
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Transcrição 1.

5.663/73 -

Vistos etc.

Adelina Pereira da Silveira, de.vidamente qualificilda, re.-

quereu a transcrição do registro de nascimento de sua filha Ana
Tbereza da Silveira Ragno, nascida em 20 de fevereiro de 1972, em
Nova Iorque, Distrito de Manhattan, trazendo com a inicial os documentos de fls. 3 e seguintes.

Manifestou-se o DL Curador às fls. 10, entendendo ser competente a Justiça Federal para conhecer do pedido. Acolhida essa
manifestação, sobreveio o pedido de reconsideração constante de fls.

13/14.
2.

Estabelece a Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro
de 1969, em seu artigo 145, item I e letra "c" que são brasileiros
natos:
"os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
embora não estejam estes a serviço do Brasil, desde que registrados
em repartição brasileira competente no exterior ou) não registrados,
venham a residir no território nacional antes de atingir a maioridade;
neste caso, alcançada esta deverrio dentro de quatro anos) optar pela
nacionalidade brasileira."
Igual disposição já se encontrava na Constituição de 1967 (artigo

140, ítem I, letra

'IC

ll
).

Tanto na hipótese versada nos autos, quanto naquelas previstas
nas letras "a" e "b" do inciso I do artigo 145 da Constituição Federal
vigente, tratou-se dos brasileiros natos, e não "em aquisição do direito
formativo gerador da nacionalidade (portanto, com a aparência suspensiva da aquisição) do tipo das chamadas reclamações de naclonalidade, ou em aquisição de nacionalidade mesma, com a resolutiva,
que seria o não se optar pela nacionalidade brasileira", consoante o
preclaro Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 1967
- Tomo IV - Edição Revista dos Tribunais, página 412.
Duas são "vênia permissa", as hipóteses tratadas na letra "e"
do inciso I do aludido artigo da Carta Maior.

Na primeira em que o nascido no estrangeiro, ~ilho de mãe
ou pai brasileiro, embora não estejam estes a serviço do Brasil,. seja
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registrado em repartição brasileira competente no exterior (artigo 18

da L.I.C.C.).
A outra, indicada pela alternativa "OU", em que os nascidos no
estrangeiro, filhos de brasileiro ou brasileira, embora não estejam
estes a serviço do Brasil, não registrados em repartição brasileira
competente. venham a residir no território nacional antes de atingir
a maioridade.. Neste caso, alcançada a maioridade, deverão dentro
de quatro anos optar peja nacionalidade brasileira" "se adqwrlram, ou
não, outra ou outras nacionalidades, porque J então, se nâo optarem,
se entende terem optado pela nacionalidade estrangeira, ou terem
preferjdo conservar a múltipla nacionalidade de outros Estados, ou
serem apátridas". (cf. ob. loe. cit.).
A definitividade da nacionalidade
jndepende da opção e da residência do
a opção, assim como venha o nascido
território nacional, no outro caso, pois
nalidade.

brasileira, no primeiro caso,
nascido DO estrangeiro; exige
no estrangeiro, a residir no
há proyjsoriedade da nacio-

Não nos parece exata assim, a lição do douto Washington de
Barros Monteiro, encontrada na Revista de Djreito Adminislrativo
(Vo1. 91, pág. 18) por confundir as duas bipóteses, ao dizer que
«são ainda brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou
mãe brasileiros, não estando estes a serviço do Brasil, desde que,
registrados ou não em repartição brasileira no exterior, venham a
residir no Brasil antes de atingir a maioridade" e que "em tal caso,
O Olho é brasileiro, sob uma condição, a de que opte pela nacion211dade brasileira dentro de quatro anos a contar do dia em que atinja
a m(líoridade".

"f: certo que em ambos os casas, a Constitui_ção os considera
brasileiros natos; mas somente exige a opção, aqueles não registrados.
nas autoridades consulares, que veDham a residir no território nacional
antes de atingir a maioridade.
Relevante é ainda a clistinção para se saber a Justiça competente que determinará ou não a transcrição do registro.

Cuidando-se de registro feito pOI autoridade brasileira competente no exterior, não há qualquer indagação a se fazer e esta Vara
é a competente para determinar a transcrição como assinalou a D_
Curadoria em sua cota retro.
O mesmo, entretanto, não OCorre quando esse (egistro é feito
perante autoridade estrangeira, corno abaixo veremos_
Portanto não se discute a n~cionalidade, "io casu". Pretende a
.vequerente, com arrimo no parágrafo 2.° do artigo 42 do Decreto
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n. 4.857) de 9 de novembro de 1939 e artigo 595 do Código de
Processo Civil, fazer transcrever o assento de nascimento de sua filha,
no Cartório do 1.° Ofício, entendendo ser este Juízo o competente
para determlnar a transcrição.
Fallta-lhe razão, entretanto.
As causas e atos referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva
opção, e à naturalização, deverão ser apreciadas e julgadas pelos
Juízes Federais (artigo 125, X da E. C. D. 1 citada - Lei 5.010/1966
- artigo 10 - X).
Efetivamente, à Justiça Federal cabe averiguar o preenchimento
das condições estabelecidas na letra "cl) (segunda parte) do inciso rr
do artigo 145 da Lei Maior, isto é, local do nascimento, autenticidade do assento e certidões, nacionalidade dos pais e residência no
território nacional do nascido no estrangeiro, ouvido o representante
do Ministério Público que atua junto aos Juízes Federais (artigo 94
da Emenda Constitucional), pois o registro é condição da validade
da futura opção.
Aquele e esta, hão de ser apreciadas pela mesma Jusliça, como
deixou decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, isto é,
pela Justiça Federal CCfr. Recurso Ex officio n. 192.963 - 6. a Câmara Civil - Relator o Desembargador Euler Bueno - R. J. T. J.
vaI. 21/352), em caso análogo ao versado nestes autos.
Claras as disposições da Lei 5.145 de 20 de outubro de 1966,
que modificou artigos da Lei 818 de 18-9-49 e revogou a Lei 4.404,
e que trata do procedimento adotado nos pedidos de transcrição
das certidões e de opção, assim estatuíndo:
"Artigo 4.° - O filho de brasileiro, ou brasileira, nascido no
estrangeiro e cujos pais ali não estejam a serviço do Brasil, poderá
após a sua chegada ao Pa.ís, para nele residir, requerer ao Juízo competente do seu domicilio, fazendo-se constar deste, e das respectivas
certidões que o mesmo só valerá, como prova de nacionalidade brasileira, até quatro anos depojs de atingir a maioridade.
Parágrafo 1.° - O requerimento será instruído com documentos comprobat6rios da nacionalidade brasileira de um dos genitores
do optante, na data de seu nascimento, e de seu domicílio do Brasil.
Parágrafo 3.° - Da decisão que autorizar a transcrição do
termo recorrerá o Juiz de ofícío."
Vemos que tais disposições tratam especificamente da transcrição
embora o legislador) impropríamente, no parágrafo 1.0 tenha se referido ao "menor" como "optante", certo que a opção foi tratada n.o
artigo 3.° e parágrafos da citada lei.
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Exp1ícito a respeito da competência é o Decreto-lei n. 1.000, de
21 de outubro de 1969, (artigo 36 e parágrafos), ainda sem vigência,
por força dos decretos federais.
Diante do exposto, mantenho o despacho 10 verso.

R. Int.
São Paulo, 28 de junho de 1973.

SILVÉRIO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
Advogado: PauJo José da Costa Júnior.

228 -

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO nos SERVENTUÁRIOS
DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
•

DúVIDA
-

2.522/73 - Suscitante: 14. 0 Cartório de Registro de Imóveis
Suscitado: Gerhard Schulz e outros - Vistos.

1. Apresentados ao SI. Oficial da 14. a Circunscrição Imobiliária, para averbação, os documentos particulares que importam em
cessão de compromisso de venda e compra, foi suscitada a presente
dúvida.
Diz o suscitante que por Gerhard Schulz, Germana Cuocolo,
Cyro Cararnori, Marcia Aparecida Zucchi e Enio Maurício Zucchi,
lbe apresentaram tais instrumentos, datados de 13 de junho de 1972,
pelos quais Rodolfo Sprung e Miguel Fichman e respectivas mulheres cederam aos apresentantes, frações ideais dos direitos de compra
de lima parte ideal de 316,59 metros quadrados, do terreno situado
à Av. Jabaquara, na Saúde, objetos da promessa de venda e compra
inscrita sob o n. 27 . 779.
Por escritura de 27 de outubro de 1966, do 19. 0 Cartório de
Notas, inscrita sob o número acima, Rodolfo Strung e Michel Fichman
se comprometeram a comprar de Adolfo Rossi e sua mulher, uma
parte ideal de 316,59 metros quadrados de um terreno com área de
370 metros quadrados, situado à avenida Jabaquara, Bosque da Saúde.
Nesse terreno, os promitentes compradores construíram um prédio
de apartamentos, tendo sido instituído em condomínio em 4 de setembro de 1972, sendo o mesmo especificado, dando-se as designações numéricas das respectivas unidades autônomas, áreas e confrontações. Passados cinco meses, foi feita a apresentação dos títulos
cujos registros foram adiados, através dos quais os promitentes compradores cedem aos apresentantes, frações ideais do terreno sem a
respectiva uOli dade autônoma correspondente às frações cedidas. Tais
contratos são anteriores à averbação de construção do prédio e instituição do condomínio, mas somente reconhecidas as firmas em 5 de
outubro de 1972, teodo sido apresentados a registro após o registro
da especificação do condomínio.

A dúvida foi impugnada (fls. 17) e embora concedido prazo ao
seu signatário, para regularizar a representação processual (fls. 18),
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não o fez (fls. 18 verso), O Df. Curador requereu diligência (fls. 19),
cumprida (fls. 21/22), após o que opinou pela procedência da dúvida
(fls. 23).
Relatados, decido:
2. A dúvida procede. Com efeito) de inteira veracidade a ponderação da douta Curadoria a respeito do procedimento do ofici aI,
quando assevera que "tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos
do título devem ser examinados pelo Oficial do Registro de Imóveis,
que a esse respeito poderá levantar dúvida (R. T. voI. 329/4J2).
visto que "de acordo com o artigo 215 do Decreto n. 4.857, de
1939, cumpre ao Oficial de Registro de Imóveis verificar a legalidade
e a validade do titulo levado a registro (R. T. vol. 340/235).

Uma vez feita a inscrição da especificação do condomínio, cada
uma das unidades autônomas passou a ter correspondência a uma
fração ideal no terreno. Aliás, é nesse princípio que se assenta o
condomínio por apartamentos ou a chamada propriedade horizontal.
Não se pode admitir a propriedade de uma unidade autônoma, sem
a correspondente propriedade de uma fração ideal} correspondente,
no terreno.
A recíproca também. é verdadeira; não se pode admitir a propriedade de uma fração ideal do terreno sem a correspondente propriedade de urna unidade autônoma a qual seja proporcional aquela
fração ideal.
Ora, a se admitir o contrário teríamos unidades autônomas sem
terreno, o que viola a idéia, o princípio orientador desse instituto do
condomínio por andares.
3.

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas na forma da lei.

P. R.

r.

São Paulo) 23 de j unho de 1973.
GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Direito
Advogado: Geraldo D. de Siqueira.
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5 .663·73 crição -

Opção de Nacionalidade, prosseguindo como Trans-

Adelina Perejra da Silveira.

Vistos, etc.
1 - AdeLina Pereira da Silveira, devidamente qualificada, requereu a transcrição do registro de nascimento de sua filha Anna
Thereza da Silveira Ragno, nascida em 20 de fevereiro de 1972, em
Nova Iorque, D.istdto de Manhattan, trazendo com a inicial os does!
de fls. 3 e seguintes.
Manifeste-se o dI. Curador às fls. 10, entendendo ser competente a Justiça Federal para conhecer do pedido. Acolhida essa manifestação, sobreveio o pedido de reconsideração constante de fls.
13-14.
2 - Estabelece a Emenda Constitucional ll. 1, de 17 de outubro
de 1969, em seu artigo 145, item I e letra "c", que são brasileiros
natos:
"Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
embora não estejam estes a serviço do Brasil, desde que registrados
em repartição brasileira competente DO exterior ou não registrados,
venham a residir DO território nacional antes de atingir a maioridade;
neste caso, alcançada esta, deverão, dentro de quatro anos optar pela
nacion.alidade brasileira.'1

Igual disposição já se encontrava na Constituição de 1967 (art.
140, item I, letra "c").
Tanto na hipótese versada nos autos, quanto naquelas previstas
nas l~lras "a" e "b" do inciso I do art. 145 da Constituição Federal
vigcnte 1 tratou-se dos brasileiros natos, e não "em aquisição do djreito
formativo gerador da nacionalidade (portanto, com a aparência suspensiva da aquisição), do tipo das chamadas reclamações de nacionalidade, ou em aquisição da nacionalidade mesma~ com a resolutiva, que
seria o não se optar pela nacionalidade brasileira u , consoante o preclaro Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 1967 Tomo IV - Ed. Revista dos Tribunais, pág. 412.
Duas são "vênia permissa", as hipóteses tratadas na letra "c" do
inciso I do aludido artigo da Carta Maior.
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·Na primeira em que o nascido no estrangeiro, filho de mãe ou
pai brasileiro, embora não estejam estes a serviço do Brasil, seja registrado em repartição brasileira competente no exterior (art. 18 da L. r.
C. C.).
H

A outra, indicada pela alternativa "OU em que os nascidos DO
estrangeiro, filhos de brasileiro ou brasiJeira, embora não estejam
estes a serviço do Brasil, não registrados em repart.ição brasileira
competente, venham a residir no território nacional antes de alingir
a maioridade. Neste caso, alcançada a maioridade, deverá dentro de
quatro anos optar pela nacionalidade brasíleira "se adquiriram, ou
não, outra ou outras nacionalidades, porque, então se não optarem,
se entende terem optado pela nacionalidade estrangeira, ou terem preferido conservar a múltipla nacionalidade de outros Estados, ou serem
apátridas". (cf. o b. loe. cit.) .
,

A deünltívidade da nacionalidade brasileira, no primeiro caso
independe da opção e da residência do nascido no estrangeiro; exige-se
a opção, assim como venha o nascido no estrangeiro, a residir DO território nacional, no outro caso pois há provisoriedade da nacionalidade.
Não nos parece exata assim, a lição do douto Washington de
Barros Monteiro, encontrada na Revjsta de Direito Administrativo
(Vol. 91, pág. 18), por confundir as duas hipóteses ao d.izer que "são
ainda brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe
brasilejros, não estando estes a serviço do Brasil, desde que registraJos ou não em repartição brasileira no exterior, venham a residir no
Brasil antes de atingir a maioridade" e que "em tal caso, o fílho é
brasileiro, sob uma condição, a de que opte pela nacionalidade brasileira, dentro de quatro anos a contar do dia em que atinja a maioridade". (grifo meu).
Certo que em ambos os casos, a Constituição os considera brasileiros oatos; mas somente exige a opção àqueles não registrados nas
autoridades consulares, que venham a residir no território nacional
antes de atingir a maioridade.
Relevante é ainda a distinção para se saber a Justiça competente
que determinará ou não a transcrição do registro.
Cuidando-se de registro feito por autoridade brasileira competente no exterior, não há qualquer indagação a se fazer e esta Vara
é a competente para determinar a transcrição, como assinalou a
D. Curadoria em sua cota retro.
O mesmo, entretanto, não ocorre quando esse registro é feito
perante autoridade estrangeira, como abaixo veremos.
Portanto não se discute a nacionalidade, "in casu'), pretende a
requerente com arrimo no parágrafo 2.0 do artigo 42 do Decreto D,O
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4.857, de 9 de novembro de 1939, e artigo 595 do C. P. c., fazer
tr anscrever o assento de nascimento de sua filha, DO Cartório do 1.°
Oficio, entendendo ser este Juizo o competente para determinar a
transcrição.
Falta-lhe razão, entretanto.

As causas e atos referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização deverão ser apreciadas e julgadas pelos
Juízes Federais (art. 125, X da E. C. n. 1 citada - Lei n. 5.010/1966
- art. 10 - X).
Efetivamente, à Justiça Federal cabe averiguar o preenchimento
das condições estabelecidas na letra IC C" (segunda parte) do inciso II
do art. 145 da Lei Maior isto é, local do nascimento, autenticidade
do assento e certidões> nacionalidade dos pais e residência no território nacional do nascido no estrangei.ro, ouvido o representante do
Ministério Público que atua junto aos Juizes Federais (art. 94 da
Emenda Constitucional), pojs o registro é condição da validade da
futura opção.
Aquele e esta, hão de ser apreciados pela mesma Justiça, como
deixou decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, isto é,
pel~ Justiça Federal (dr. Recurso "ex officlo" n. 192.968 6. a
Câmara Civil - Relator o Desembargador Euler Bueno - R. J. T.
J. - vol. 21/352) em caso análogo ao versado nestes autos.
Claras as disposições da Lei n. 5.145, de 20 de outubro de 1966,
que modificou artigos da Lei n. 8] 8, de 18-9-1949 e revogou a Lei n.
4.404, e que trata do procedimento adotado nos pedidos de transcrição das certidões e de opção, assim estatuindo:
"Art. 4.° O filho de brasileiro; ou brasileira, nascido no
estrangeiro e cujos pais ali não estejam a serviço do Brasil, poderá
após a sua chegada ao País, para nele residir; requerer ao Juízo competente do seu domicílio, fazendo-se constar deste, e das respectivas
certidões que o mesmo só valerá como prova de nacionalidade brasileira, até quatro anos depois de atingida a maioridade.
§ 1.° - O requerimento será instruído com documentos comprobatórios da nacionalidade brasileira de um dos genitores do optante,
na data de seu nascimento, e de seu domicilio do Brasil.
§ 2.° - Ouvido o representante do Ministério Público Federal~
no prazo de cioco dias, decjdirá o juiz em igual prazo (grifo meu).
§ 3.° - Da decisão que autorizar a transcrição do termo recorrerá o Juiz de Ofício."
Vemos que tais disposições tratam especificamente da transcrição
embora o legislador, impropriamente, no § 1.0 tenha se referido, ao.
"menor" como "optante" certo que a opção foi tratada no art. 3.°, e
§ § da citada lei.
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Explicito, a respeito da competência, é o Decreto-lei n. 1.000, de
21 de outubro de 1969, (art. 36 e § §), ainda sem vigência, por força
dos decretos federais.
Diante do exposto, mantenho o despacho 10 verso.

R. Int.
São Paulo, 28 de junho de 1973.
SILVÉRIO PAULO BRACCIO
Juiz de Direito
Advogado -
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DÚ,VIDA
-

4.781/73 - Suscitante: 11,0 Registro de Imóveis. Shogo Takano e s/mo - Vistos.

Suscitado:

1. Apresentado a sra. Oficial da 11. a Circunscrição Imobiliária
o mandado de fls. 8, acompanhado dos documentos de fls. 9/55, foi
suscitada a presente dúvida.
Diz a sra. Oficial que a dúvida se cinge em saber como cumprir
regularmente o mandado, primeiro da espécie levado ao seu Cartório.
Os interessados obtiveram do executado e sua mulher, prossegue
a suscitação, esta de identidade não revelada, conforme a decisão e
o V. acórdão, "declaração judicial do direito à escritura pública quitada
de cessão dos direitos de compromisso de compra e venda". Do
mandado consta que a sentença exeqüenda supre a falta de escritura
definitiva e serve de título aos exeqüentes, para os efeitos legais.
Indaga a suscitante se o mandado deve ser inscrito ou transcrito.
O mandado substitui o título? Em caso afirmativo dele devem constar
{)s característicos e confrontações do imóvel, ou não? Ou se cuida de
adjudicação e nessa hipótese não deveria ser exibida a carta de adjudicação. Acrescenta-se, ainda, que o compromisso em nome dos suscitados não foi inscrito.
Os suscitados manifestaram intenção de não contestar a dúvida,
esclarecendo que por escritura lavrada no 11. 0 Cartório de Notas,
no Livro 2.552, às fls. 25, rescindiram o compromisso que deu causa
à ação e ao mandado.
O dr. Curador opinou pela procedência da suscitação.
Relatados, decido:
2. A decisão de primeira instância julgou procedente a ação
e condenou os réus a "outorgarem ao autor a escritura quitada de
cessão dos direitos de um compromisso de compra e venda referente
ao imóvel apontado na inicial" (fls. 94).
O v. acórdão, ao confirmar a decisão, deixou claro: "Podiam,
conseqüentemente, os autores, não obstante a demora no pagamento
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do preço do imóvel, ainda exibir o saldo restante e obter a declaração
judicial do direito a escritura pública qu.itada da cessão dos direitos
do compromisso de compra e venda, tal como deduziu a inicial e
atendeu a sentença recorrida" (fls. 15 grifei).
Cumpre ponderar que a promessa de cessão não está inscrita,
segundo informa a suscitação.
Por outro lado, tenho data maxima venia do dr. Juiz que subscreve o mandado objeto da dúvida, que nem o decisório de primeira
instância, nem o v. atesto que o confirmou determinaram registro
da cessão. O que as decisões dei xaram claro, como acima se verificou
foi o direito aos autores de receberem, como receberam, a declaração
do Estado-Juiz de que tinham o direito à obtenção, dos réus, de uma
escritura públtca quitada de cessão dos direitos de compromissário
comprador. Ora, essa declaração judicial não substituiu a escritura
nem a sentença, na espécie, pode ser objeto de registro.
Não se trata frise-se, de descumprimento por parte da
suscitante, do mandado judicial, que nunca se tem permitido, mas
da impossibilidade jurídica total de seu cumprimento.
Do feito, tal cumprimento encontra obstáculo, preliminarmente,
em que o mandado nao está em conformidade com o julgado, quer

de primeiro, quer de segundo grau.
Desta forma, não se trata, como coosulta a dúvida, nem de
lranscrição nem de inscrição. O máximo que poderia ser feito seria
a averbação da promessa de cessão ou da cessão definitiva, obedecendo-se em qualquer hipótese, o princípio da continuidade do registro
que as decisões em causa não afastaram.

De outro lado, a promessa de cessão não foi inscrita, e assim
só poderia ser feita a averbação, à margem da inscrição do compromisso de venda e compra, dando notícia da referida promessa.
o que independeria de ação. Cumprida a promessa de cessão com
a outorga da escritura a que os réus foram condenados, seria feita
nova averbação, para registraI-se esse fato.

Não se trata, portanto, de inscrição ou transcrição do mandado,
nem da necessidade de expedição de carta de adjudicação, visto como
não houve transferência de domínio nem a isto se referem a petição
inicial, a sentença e o v. acórdão.
A dúvida, assim, tinha procedência, já que não havia possibilidade sem quebra do princípio da continuidade, do cumprimento
do mandado. E essa procedência se viu ressaltada com a manifestação·
do 's uscitados, pela desistência da possibilidade de impugnação.
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Em face do exposto, julgo procedente a dúvida.

Custas, na forma da lei.

P. R. e

r.

São Paulo, 2 de julho de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de D ireít o
Adv.: Irene Elisa Evangelista Vandoni.
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DÚVIDA
-

1.768/73 - Suscitante: 7.° Cartório de Registro de Imóveis
Suscitando: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Vistos.

1. Apresentado ao sr. Oficial do 7.° Cartório de Registro
de Imóveis o pedido feito pela Prefeitura Mun.icipal de São Paulo,
de averbação da abertura da rua Engenheiro Cestari, à margem da
trnnscrição n. o 48.073 foi suscitada a presente dúvida.

Diz o SI. Oficial que esse pedido, em transcrição de terceiros,
é matéria de alta indagação e que embora j6 deferida anteriormente,
a requerimento da municipaudade] averbação idêntica, não vê como
possa aquela decisão servir de orientação para todas as Circunscrições
Imobiliárias.
A dúvida não foi impugnada (fls. 28), a Curadoria requereu
diligênciA; (fls. 28v.) cumprida (fls. 30/31), após o que se manifestou
pela procedência da suscitação.
R<cla1ados, decido.

2. A despeito do brilhantismo costumeiro com o que o dr.
Curador de Registros Públicos tratou o assunto posto à decisão nestes
autos, tenho que desprocede a suscitação.

Com efeito trazendo à colocação os ensinamentos de Hely Lopes
Meirelles e Marcelo Caetano sustenta-se que o poder público não
pode senão por via de regular ação de desapropriação, obter o domínio de propriedade transcrita em nome do particular, ainda que
seja para abertura de vias públicas.
Pondera ainda, a Curadoria que ou não há necessidad e da
averbação, segundo o primeiro dos citados tratadistas, ou ela há q ue
ser feito com prova de que o domínio foi "produzido ou legitimamente apropriado por pessoa coletiva de dLreito público e que p or
ela é administrado, constituindo o uso direto e imediato, quando
imemorial, mera presunção dessa domicilidade, ilidível por prova em
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contrário" (Manual de Direito Admlnistrativo Tomo 11, pág. 854,.
Forense, l.a edição brasileira - Marcelo Caetano).
Finalmente, assevera o parecer que não há fundamento legal
para a pretendida averbação.
Nada menos exato, contudo. Preliminarmente, é certo que, toda
as modificações relativas ao imóvel ao estado das pessoas que constam dos registros, são nele feitas, por averbação; a abertura de
vias públicas, como é usual, também é registrada por averbação (R. R. P. - artigo 285).
Não há que se acolher, aqui, a lição de Hely Lopes Meirelles
uma vez que essa "averbação não cria nem modifica direitos mas
apenas complernenta o registro originário, para o fim de levar ao
conhecimento de terceiros, circunstâncias acessórias que por qualquer
modo afetem o registro ou as pessoas nele interessadas" (artigos 283
a 286 do Decreto n.o 4857) - Rev. dos Tribs. voI. 285/492).
Nem o fato de ela ser efetivada obstária o ajuizamento de eventual ação para que os titulares da transcrição houvessem a indenização
pdo apossamento.
Também não há que se aceitar no caso em exame a doutrina
de Marcelo Caetano, pelos mesmos fundamentos, aos quais se acrescen ta e se ratifica que a averbação não tem o condão de transferir
o domínio do particular para a Municipalidade.
Admita-se, para argumentar que uma das pessoas referidas na
certidão de fls. 8, para poder averbar a construção de casa edificada
em terreno adquirido do titular em questione a transcrição e mesmo
para transcrever escritura da venda e compra levasse ao registro
certidão idêntica à de fls. 8 e relativa à abertura de via pública,
já oficializada, agora.
Perleitamente possível normal, fato que se repete às dezenas,
diariamente em cada Cartório de Registro de Im6veis da Capital.
Dever-se-ia entender que tal pedido de averbação estaria transferindo
o domínio da faixa destinada à via pública para a municipalidade?
Evidentemente não é a averbação que seria feita.
Cumpre, de resto, adicionar, que essa averbação apenas retira
a possibilidade de alienação da área correspondente à via aberta,
cabendo aos interessados, se fosse o caso, haver do Poder Público,
a correspondente indenização. Na hipótese dos autos, contudo o documento de fls. 1 evidencia a destinação, pelos proprietários, titulares
da transcrição da área para a abertura da via pública, certo que
omitiram a jnscrição do plano de arruamento e loteamento.
Num resumo, a averbação evita a disponibilidade da área, mas.
não altera o domínio.
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3.

Em face do exposto, julgo ímprocedeote a dúvida.

Custas, na forma da lei.

P. R. eI.
São Paulo, 28 de junho de 1973 .

GILBERTO VALENTE DA SILVA
J uu de D irei to
Advogado: Augusto César do Nascimento Netto .
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5031/73 - Retificação de registro de escritura José Luiz dos Santos Gouveia.

Promovente:

Vistos.
1.

José Luiz dos Santos Gouveia e outros, requereram a este

Juízo a retificação da transcrição n.O 11.141, de 2 de janeiro de

1935. feita no 4.° Cartório de Registro de Imóveis da Capital, para
consignar que o imóvel objeto desse registro se situa à rua Mathias
Valladão e não Matheus Valadão.
Os requerentes são cessionários dos direitos hereditários de
Galdina da Silva, titular da referida transcrição.

O pecüdo veio jnstru,ído dos documentos de fls. 8/36. O SI.
Oficial da 4. a Circunscrição Imobiliária se manifestou (fls. 37v.). O
dI. Curador opinou requerendo providências (fls. 40) os requerentes
se manifestaram (fls. 41 e 44) e o dr. Curador de Registros Públicos,
por fim, opinou pelo deferimento do pedido.
Relatados, decido:
2 . Tenho que não pode ser acolhida a mani.festação primeira
da douta Curadoria de Registros Públicos, no sentido de que falta
aos requerentes leg-ítimo interesse para postular a retificação por se
tratar de meros cessionários de direitos hereditários sem direito ou
possibilidade de registro .
Com efeito, efetuadâ a retificação pretendida terão os requerentes
meios para transcrever a adjudicação que lhes será feita no inventário
dos bens deixados por morte de Madalena da Silva, de quem Galdina
é herdeira. Parece-me, portanto, que dada a impossibilidade de se
reti-ratificar a escritura que deu causa ao registro, dado o tempo
decorrido e morte de urna das compradoras, é esta a única forma de
que possibilitar a futura transcrição da carta de adjudicação.
Provado documentalmente o engano da escritura e como conseqüência do registro, uma vez inexistente a rua Matheus Valladão,
o pedido comporta deferimento, como bem apontou o ilustre titular
da Curadoria de Registros P6blícos.
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3 . Em face do exposto, defiro
pedido de fls. 2/4, determinando que, oportunamente, seja expedido o competente mandado.
Custas pelos requerentes .

P. R. e 1.
São Paulo, 28 de junho de 1973.

GILBERTO VALENTE DA SILVA
Juiz de Di.reito
Advogado: José Edmur dos Santos Gouvêa.
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LEIS E DECRETOS

FEDERAIS

ATO COMPLENIENTAR N.o 98,
DE 7 DE AGOSTO DE 1973

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe conferem os artigos 9.°, do Ato Institucional D,o 5, de 13 de dezembro
de 1968, e 3.°, do Ato Institucional D. o 14, de 5 de setembro de
1969, resolve baixar o seguinte Ato Complementar:
Artigo 1.° - O Ministérío da Fazenda poderá intervir na administração da empresa que explore, a qualquer título, bens jmóveis
confiscados com fundamento no art. 8.° do Ato Institucional n. D 5,
de 13 de dezembro de 1968.
Artigo 2.° - A representação ativa e passiva da empresa será
exercida pelos interventores, na forma definida em portaria do Ministro da Fazenda.
Parágrafo único - Para a representação judicial da empresa
funcionará um membro do Ministéúo Público Federal designado pelo
Procurador-Geral da República.
Artigo 3.° - A intervenção cessará:
I - se a empresa ressarcir o dano em que se fundou o confisco
e todo dispêndio adicional que for feito para a sua manutenção;
II - se os bens confiscados forem alienados em conjunto, na
forma do Título XII do Decreto-lei D.o 200, de 25 de fevereiro de
i967; caso em que o adquirente asswnirá a responsabilidade por
todos os encargos trabalhistas da empresa.
Artigo 4.0 - Este Ato Complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasflia, 7 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85. 0
da República.
EMILIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Adalberlo de Barros Nunes
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Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis VeUoso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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LEI N° 5970 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1978
E"clui da aplicação do disposto nos artigos 6.°, inciso. I, 64 e 169,
do Código de Processo Penal, OS CIlSOS de acidente de trânsito, e
dã outras pro"id~ncias.

o

Presidente da República

Fa~.o saber que o Congresso N aciona l dec reta e eu sa nciono a
seguinte Lei '

Artigo 1.0 - Em caso de acidente de t rânsito, a autoridade
ou agente policial que primei ro tomar conhecimento do fato poderá
a uto riza r, independentemente de exa me do local, a imediata remoção
das pessoas que te nham sofrido lesão, bem como dos veículos nele
envolvidos, se estiverem no leito da via pública e prejudicarem o
lráfego.

Parágrafo úruco -

Para autorizar a remoção, a autoridade o u

agente policial lav rará boletim da ocorrência, Ilele consignando o
[ato, 85 testemunhas que o presenciaram e todas as demais circuns·
tâncias necessá ri As ao esclarecimento da verdade.
Artigo 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua public ação,
revogadas as di sposições em contrário.
85 .0

Brasllia, 11 de dezembro de 1973 ; 152 .0 da Independência e
da República .
EMLLIO G . M f.DlCI
Alfredo Buzaid
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LEI N.o 6.018

J

DE 2 DE

JANEIRO DE 1974
Dispõe sobre a isenção da m·uJta prevista pelo artigo 8.0, da ui n.o

4.737, de 15 de julho de 1965, que "Institui o Código EJeitoral"
e acrescenta parágrafo ao seu artigo 47, e dá outras providências.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, o Presidente da
República, nos termos do § 2.°, do artigo 59, da Constituição Federal,
sancionou, e eu, Paulo Torres, Presidente do Senado Federal, nos
termos do § 5.°, do artigo 59, da Constítuição Federal, promulgo a
seguinte! lei:
Artigo 1.0 - Não se aplicará a multa prevista no artigo 8.°, da
Lei n.O 4.737, de 15 de julho de 1965, aos que se inscreverem até
a data do encerramento do prazo de alistamento para as eleições
de 1974.

Artigo 2.° - Acrescente-se ao artigo 47, da Lei n.O 4.737, de
15 de julho de 1965, o seguinte § 1.0, renuroerando-se os demais:

"§ 1.0 - Os cartórios de Registro Civil farão, ainda,
gratuitamente, o registro de nascimento, visando ao fornecimento de certidão aos alistandos, desde que provem carência de recursos, Ou aos Delegados de Partido, para fins
eleitorais,"
Artigo 3.° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Senado Federal, 2 de. janeiro de 1974, 153.° da Independêocia
e 86. 0 da Repúbliça.

PAULO TORRES
Presidente do Senado Federal
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DECRETO-LEI N.o 1.286, DE 21 DE
SETEMBRO DE 1973
Modifica a legislação do Imposto de Renda devido pelas pessoas
físicas

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 55, inciso lI, da Constituição, decreta:
Artigo 1.o - A partir do exercício de 1974, o imposto de renda
progressivo, devido anualmente pelas pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasü, será cobrado de acordo com a seguinte tabela:

CLASSES DE RENDA L1QUIDA

Alíquotas

(Cr$)

(%)

Até 10 . 700

Isento

De 10.701
De 11. 551
De 15.301
De 21.251
De 30.051
De 40.751
De 54.601
De 71.251
De 103.001
De 130 .751
De 180.751
Acima de

a
a

a

a
a
a
a
a
a

a
a

11.550
15 . 300
21.250
30.050
40.750
54.600
71.250
103.000
130.750
180.750
222.550
222.550

3
5

8
12
16

20
25
30
35

40
45
50

§ 1. o - O imposto é calculado em cada classe sobre a porção
de renda compreendida nos respectivos limites, desprezada a fração
de renda inferior a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro),
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§ 2.° - O imposto progressivo é a soma das parcelas correspondentes a cada classe .
Artigo 2.° Este Decreto-lei entrará em vigor em 1. 0 de
de 1974, revogadas as disposições em contrário.

~a neilro

Brasília, 21 de setembro de ] 973; 152 .° da Independência e 85. 0
da República.

EMíLIO G. MÉDICI
José Flávio Pécora
D .O. União 24-9-73
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ESTADUAIS

DECRETO N,o 2.591, DE 9 DE
OUTUBRO DE 1973
Dispõe sobre concessão de licença, tratamento e sua fiscalização, de
servidores enquadrados com toxicômanos
LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atríbulções legais,
Decreta:
Artigo 1. 0 - O servidor público, da Admin.istração centralizada
e descentralizada, que apresente sintomas de intoxicação habitual por
psicotrópicos e, principalmente, bebidas alcoólicas, será) obrigatoriamente, encaminhado ao Departamento Médico do Serviço Civil do
Estado (DMSCE), para inspe,ção médica e licenciamento, caso não
tome ele próprio a iniciativa do tratamento.
Parágrafo úIlico - V'e rifkada a ocorrência de que trata este
artigo, o servidor será licenciado "ex officio", ou a pedido, por prazo
necessário ao tratamento para sua recuperação física ou pslquica, em
hospital, sob fiscalização do DMSCE, nos termos do artigo 2.°, letra
"e", da Lei n. o 2. 020, de 23 de dezembro de 1952 com binado com
o artigo 189 da Lei n. o 10.261, de 28 de outubro de 1968.
1

Artigo 2. o - O tratamento do paciente deverá ser realizado, de
preferência, no Hospital do Servidor Público do Estado (IAMSPE),
ucando, a critério deste a exigência de internação ou a forma ambulatorial, a ser observada em cada caso específico.
Parágrafo único - Ocorrendo a recusa de tratamento, por parte
do servidor, a Diretoria do Hospital do Servidor Público do Estado
(IAMSPE) comunicará o fato ao Departamento Médico do Serviço
Civil do Estado (DMSCE), para a providência a que se refere o
artigo 188 1 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Artigo 3.° - Quando o servidor preferir submeter-se a tratamento médico particular, neste caso sempre às suas expensas, a
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üscalização por parte do DMSCE far-se-á indiretamente, através de
periódicas ínspeções de saúde, inclusive para reassumir o cargo ou
a função.
§ 1.0 - Ocorrendo a hip6tese prevista neste artigo, DMSCE
exigirá do servidor licenciado a apresentação periódica de relatório
médico sobre o tratamento.
§ 2.° - Caberá ao DMSCE expedir as lnstruções necessárias
q\lanto ao conteúdo e aos prazos de apresentação do relatório a que
se refere o parágrafo anterior.

Artigo 4.° - Este decreto eottrará em vigor na data de sua
publicação, revogaodo-se as disposições em contrário.

Palácio dos Bandeirantes, 9 de outubro de 1973.
LAUDO NATEL
Ciro Albuquerque, Secretário do Trabalho e Administração.
Publicado Da Casa Civil, aos 9 de outubro de 1973.

J\1aria Angélica Galiazzi, Responsável pelo S. N . A.
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