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ANO xxn 

BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO UE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE PQBLICA PELA 

LEI N,o 464, DE 26 DE SETE~BRO DE 1949". 

ABRIL A DEZEMBRO DE 1974 

RE,DAÇÃO 

N.O 98 

Em o número anterior deste BOLETIM:, tivemos a oportuni
dade de noticiar que, segundo havia chegado ao nosso conhecimento, 
os Poderes competentes do Estado, dando-se conta, finalmente, de 
que a ilÚlação continua desgastando, cada vez mais, o valor de nossa 
moeda, - se decidiram a atender, pelo menos em parte, às reivin
dicações que lhes foram encaminhadas pelos servidores da Justiça 
que desenvolvem. suas atividades no Interior de São Paulo. 

Visavam tais servidores, assim procedendo, obter não s6 a 
atualização monetária das taxas constantes do Regimento de Custas 
em vigor, - como também a elevação dos padrões de nossa apo
sentadoria, - justificando essas reivindicações com o fato das taxas 
e padrôes, aludidos continuarem sendo os mesmos desde 1970, não 
obstante o custo de vida ter ascendido a mais de 100% de então 
para cá. 

Após a publicação daquele nosso artigo, foi nomeado um Grupo 
de Trabalho constituído de ilustres personalidades, a quem o Governo 
deferiu o encargo de promover os estudos que se fizessem necessários, 
no sentido de atender, quanto possível, às citadas reivindicações. 

Desconhecemos o cdtério a que obedecem tais estudos, sendo 
de supor-se, entretanto, - caso ele não se afaste das regras ditadas 
pelo bom senso - que a atualização pretendida não pode deixar de 
corresponder ao quantum atingido peio aumento do custo de vida a 
partir das datas em que entraram em vigor aquele Regimento e a 
lei que regula a ap05entadoria aludida. -

Acreditamos, todavia, que o resultado dos estudos em causa já 
será conhecido quando o presente número de nosso BOLETIM: en-
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trar em eirculação, restando-nos, assim, formular os melhores votos 
para que a sua corporificação em lei atenda às espectativas gerais, 
~ o que evitará sejamos constrangidos a voltar à luta pela con
secução de melhores condições de existência, - até que os referidos 
Poderes nos façam a indenegável Justiça. 

6-

O.F.T. 
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NOTAS VARIAS 

RETROSPECTO 
DO 

J1 ENCONTRO nE OFICIAIS DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DO BRASIL 

Conforme" por certo, já é do conhecimento geral, em face 
da ampla divulgação que teve por parte de nossa Imprensa, realizou-se 
nesta Capital, de 19 a 22 de jun.ho do corrente ano, o I Encontro de 
Ofkiais de Registro de IDlóveis do Brasil, do qual participaram repre
sentantes de quase todos os Estados da Federação, 

A iniciativa da reunião partiu de alguns oficiais de Registro de 
imóveis, que de há muito jú vinham alimentando a idéia de con
gregar, nossos colegas de todo o País, num só órgão representativo 
de sua classe, destinado não tanto a defender,. como tal, seus inte
resses privatJstas, - nms, com a finalidade, sobretudo, de contribuir 
para a ampliação de seus conhecimentos profissioRais, a elevação de 
sua cultura jurídica e a modernização de seus métodos de traba1ho. 

Essa idéia obteve imediata adesão de nossos colegas, bem como 
o valioso apoio dos mais destacados representantes do Poder Judi:
ciário de São Paulo e do Colégio Notarial do Brasil, - que nos foi 
prestado, em nome deste, pelo seu ilustre Presidente, Dr. Antonio 
Augusto Finno da Silva, - sendo compreensível, em tais circuns
tâncias, ,o triunfo por ela alcançado e a repercussão que obteve ,em 
todos os Estados e até mesmo no Exterior, especialmente na Argen
tina e Espanha. 

Assim, deliberado pôr-se em prática a iniciativa objeto da idéia 
aludida, .foi organizada uma Comissão Ex.ecutiva com a Nnalidade 
de adotar as providências que se impusessem para a realização do 
Encontro na época acima indicada e a fim de que as atividades nele 
desenvolvidas pudessem transcorrer num ambie.nre cordial e atingir 
a produtividade que dele se esperava. Essa Comissão ficou assim 
constituída: 
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Presidente: 

Vice-Presidente: 

COiVIISSÃO EXECUTIVA 

JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO 
Oficial do 15.0 Cart6rio de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

JETHER SOTTANO 
Oficial do 6.° Cartório de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

Coordenadora Geral.: MARIA ELOIZA REBOUÇAS 

Secretário Geral: 

Membros: 

I Tesoureiro: 

II Tesoureiro: 

Oficial do Registro de Imóveis de Martinó
polis. S.P. 

ELVINO SILVA FILHO 
Oficial do 1.0 Cartório de RegIstro de Imó
veis de Campinas. S.P. 

MARIA HELENA LEONEL GANDOLFO 
Oficial do 10.° Cartório de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

OSCAR FONTES TORRES 
Oficial do 8.° Cart6rio de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

PEDRO SILVEIRA GONÇALVES 
Oficial do 9.0 Cartório de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

HELIO FERRARI 
Oficia) do 3.0 Cartório de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

FERNANDO DE BARROS SILVEIRA 
Oficial do 13.° Cartório de Registro de Imó
veis da Capital. S.P. 

Dando início a seus trabalhos, a Comissão referida passou a 
expedir convites aos Colegas de nosso Estado e das demais unidades 
da Federação para tomarem parte no Encontro, bem como a provi
denciar acomodações para quantos pudessem vir a São Paulo parti
cipar do simpósio em causa, - elaborando, inclusive, um opúsculo 
contendo a publicação do Temário respectivo c do Programa das 
Atividades, obedecendo, ambos à seguinte ordem: 
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TEMÁRIO 

I - Discussão, aprovação e fundação do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil. 

II - Apreciação e críticas à Lei 6.015, de 31-12-73. 

IH - Apresentação de chapas eletivas da 1. a Diretoria do Instituto 
de Registro Imobiliário do BrasiL 

IV - Formação da Delegação Brasile-ira que participará do "lI 
Congresso Internacional de Derecho Registral" - Madrid ......-:
Espanha, de 30 de setembro a 5 de outubro de 1974. 

Local dos Trabalhos: SALÕES DE CONVENÇÔES DO 
HOTEL ELDORADO - Rua São Luiz n. o 234 - Capital - S.P. 

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

Quarta-fdra, 19 de junho 

9,00 horas - Apresentação e entrega de credenciais. 

11,00 horas - Apresentação dos Estatutos pelo relator, T ABOSA 
DE ALMEIDA - Oficial da 2.a Circunscrição 
Imobiliária de Recife - Pe. 

15,00 horas - Apresentação, apreciação, discussão de emendas e 
aprovação dos Estatutos. 

20,00 horas - Sess.ão solene de instalação do I Encontro dos 
Oficiais de Registro de Imóveis do Brasily com 
discurso do Presidente do Tribunal de J usliça do 
Estado de São Paulo, Desembargador Doutor JOSE 
CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, nos Salões 
de Convenções do Hotel Eldorado. 

21,30 horas - Coquetel de congraçamento nos Salões de Festas do 
mesmo Hotel. 

Quinta-feira, 20 de junho 

9,00 horas - Apreciação da Lei 6.015, de 31-12-73. Relatora: 
GLACI MARIA COSTI - Oficial da l.a Circuns= 
crição Imobiliária de Porto Alegre - Rio Grande 
do Sul. 

14,30 horas - Conferência pelo Excelentíssimo Senhor Doutor 
Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito da 1.a 
Vara de Registros Públicos da Capital de São Paulo. 
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16,30 horas - Visita ao Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, onde os participantes serão recebidos pelos 
Excelentíssimos Senhores Desembargador Presidente 
e Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, e visita ao Excelentíssimo 
Senhor Secretário da Justiça do Estado de São Paulo. 

Sexta-feira, 21 de junho 

9,00 horas - Apresentação das chapas eletivas. 

11,00 horas - Eleição da } . a Diretoria do I nstituto de Registro 
Imobiliário do Brasil. Moderador; OSWALDO DE 
OLIVEIRA PENNA, Oficial do 16.0 Cartório de 
Registro de Imóveis da Capital. S.P. 

14,00 horas - Organização da Delegação Brasileira ao "11 Con
gresso Internacional de Derecho RegistraI" -
Madrid - Espanha. Moderador: PEDRO SIL VEI
RA GONÇALVES - Oficial do 9.0 Cartório de 
Registro de Imóveis da Capital. S.P. 

15,30 horas - Formação de comissões de estudo para elaboração 
de trabalhos a serem apresentados no UH Con~ 

gresso Internacional de Dereeho Registra}" 
Madrid, Espanha. 

17,00 horas - Conferência pelo Corregedor-Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, Excelentíssimo Senhor Desem
bargador Doutor MARCIO MARTINS FERREIRA. 

20,30 horas - Jantar oferecido pelo Senhor e Senhora JULIO DE 
OLIVEIRA CHAGAS NETO, na Mansão França, 
Avenida Angélica, 750. 

Sábado, 22 de junho 

14,00 horas - 1 - Sugestões de rotei.ros de viagem, apresentadas 
por Turismo Bradesco S.A. com projeção de "sildes". 

II - Organização da comitiva que representará o 
Brasil em Madrid, Espanha. 

20,00 horas - Ses.são solene de encerramento, com a realização de 
uma conferência pelo Ministro do Supremo Tribunal 
Federal - Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ 
GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN -
Salões de Convenções do Hotel Eldorado. 

21,00 horas - Banquete de encerramento no Nacional Club, 
Rua Itaetê, 33." 
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No mesmo opúsculo, a Comissão terminava agradecendo aos 
participantes do conclave a sua vinda a esta Capital, - expri
mindo-lhes seus agradecimentos nos seguintes termos: 

São Paulo, junho, 1974 

"Prezado Colega, 

A Comissão Executiva do I Encontro de Oficiais de Registro de 
Imóveis do Brasil, honrada com a presença de seus colegas, em São 
Paulo, externa-lhes boas vindas e o desejo de um convívio franco e 
cordial durante o Encontro, esperando que nele se renovem a soli
dariedade e os anseios da classe. 

A Comissão." 

Os trabalhos preparatórios do Encontro tiveram início às 9 
horas do dia 19, com a apresentação das respectivas credenciais 
pelos participantes do conclave. Às 11,00 horas o Senhor JULIO 
DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, na qualidade de Presidente da 
Mesa Diretora dos Trabalhos aludidos, endereçou aos presentes as 
palavras seguintes: 

MINHAS SENHORAS, 

ILUSTRES AUTORfDADES PRESENTES, 

MEUS SENHORES: 

"O tema mais em voga nos dias que transcorrem é, sem dúvida 
alguma, o da Integração Nacional. 

País de dimensões continentais, dotado de regiões as mais di
versas, tanto no que se refere às condições ecológicas de cada qual, 
como à respectiva densidade demográfica, - é natural que a sua 
unificação tenha pãssado a ser, como está sendo, uma constante nos 
mais variados setores da vida nacional. 

Com efeito, ante a visão do mundo contemporâneo, em que as 
dificuldades dos povos aumentam na razão direta de seu enfraqueci
mento econômico, - abalando-lhes a própria segurança - justifica
-se a preocupação, existente em todos nós, de ,tudo fazer para trans
formar o Brasil numa potência altamente desenvolvida, tornando-o 
apto a proporcionar a seus filhos as melhores condições possíveis de 
existência, bem como a enfrentar, sem temor nem tremor, as adversi
dades que porventura o futuro lhe reserve. 
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A ação, aliás, desenvolvida pelos nossos últimQs Governos 
através dos incentivos fiscais, destinados a fortalecer a economia 
daquelas regiões que mais carecem desse fortalecimento, constitui 
uma demonstração, pelos ótimos resultados já apresentados, da ver
dadeira política que deveria ser adotada, como foi, na espécie, 
entre nós. 

Não é só porém, no campo da economia, que nos cumpre reali
zar esse patriótico trabalho, - mas em todos os setores de atividade 
que possam ensejar o estreitamento das relações entre nossos patrí
cios, tais como o esporte, o turismo, os concursos de beleza, os 
simp6sios científicos, as exposições industriais, os programas de rádio 
e televisão, as re'uniões culturais e os Encontros, enfim, como este, 
que nos coube a honra de convocar, para estudo das possibiHdades de 
se fundar, no País, uma entidade representativa dos Oficiais de Regis
Itro de Imóveis do 'Brasil e contribuir, por essa forma, - como 
Agentes que somos do Poder Público, para zelar pela validade dos 
atos relativos ao registro da Propriedade imobiliária. 

As-sim, agradecendo a todos os presentes o seu comparecimento 
a esta memorável reunião, é com o maior prazer, senhoras e senhores, 
que lhes apresentamos nossas melhores saudações e uma feliz perma
nência em nossa CapitaL" 

Em seguida, usando também da palavra, falou o Doutor Antonio 
Augus'o Finno da Silva, i,lustre Presidente do Colégio Notarial do 
Brasi1, para se congratular com os presentes pela iniciativa do En
contro, adiantando ter certeza de seu êxito e de que, a entidade 
representativa dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil seria, 
dentro em breve, uma esplêndida realidade. 

Logo depois, o colega de Recife, Tabosa de Almeida, escolhido 
que fora relator do Anteprojeto dos Estatutos do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil, usou igualmente da palavra, para exaltar a 
significação do simpósio, - distribuindo aOs participantes deste uma 
cópia xerográfica daquela proposição, - a fim de que eles pudessem 
tomar conhecimento do respectivo texto c oferecer as emendas que 
julgassem aconselháveis, visando ao s.eu aperfeiçoamento, pronun
ciando o seguinte discurso: 

"O projeto de organização do 'Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil' resultou do exame prévio da matéria realizado pelos titu
lares de ofícios de justiça que tiveram a iniciativa de empreender 
a fundação desse instituto, que tanta falta vem fazendo ao nosso 
país. 

Enquanto numerosos outros países já se acham devidamente 
organizados nesse importante setor de atividades, o Brasil vai agora 
dar o seu primeiro passo nesse sentido~ 
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A inspiração nos veio do Primeiro Congresso Internacional de 
Direito RegistraJ, levado a efeito cm Buenos Aires, em 1972. Porém, 
maior do que a inspiração, é a necessidade imperiosa e inadiável 
que temos de possuir um órgão legalmente estruturado, através do 
qual os .oficiais de Registro de Imóveis do Brasil possam prestar 
a sua valiosa colaboração à coletividade e aos três poderes da Repú
blica, no campo da vida jurídica, econômica c social bem como em 
tudo que disser respeito aos interesses da classe, e principalmente 
daqueles a quem ela serve com eficiência e probidade. 

Já pertence à história de um passado remoto a época em que 
a tradição. dos imóveis se efetivava através de atos simbólicos acom
panhados do cedmo.niaI das palavras formais declaradas oraÜllente, 

Na própria Idade Média esse cerimonial já havia sido subs
tituído pelas Cortes de Documentos de Propriedade que se espa
lhavam pelo continente europeu. 

Após esse período que teve a sua fase áurea na Europa, o 
direito germânico passou a exercer uma influência decisiva na criação 
dos Cartórios de Registro de Imóveis que, tendo essa denominação 
ou outra qualquer, são absolutamente indispensáveis à segurança das 
transações imobiliárias. 

O sistema germânico propriamente dito, que prevalece na Ale
manha, na Áustria, em certas regiões da Suíça, na Nova Zelândia, 
no Canadá, em alguns Estados norte-americanos e até mesmo .nwna 
parte da Irlanda, é o chamado sistema cadastral, que todos consi
deram o mais perfeito do mundo; e do qual outros países pi"ocuram 
aproximar-se, inclusive aqueles que adotam o sistema francês. 

A investigação privada do título, assistida pelo Registro Imo
biliário, - características do sistema francês, - constitui uma, fase 
intermediária no direito predial dos povos civiizados. Nela se en
contra o Brasil, neste passo acompanhado da própria França, de 
outras regiões da Suíça, da IUlJja, da Espanha, de Portugal, da Bélgica, 
de quase toda a América do Norte, da América Central, da América 
d.o Sul, da Escócia, de parte da Irlanda e de dois condados bri
tânicos. 

O Registro Torrens, criado na Austrália pelo Oficial de Registro 
de Imóveis ROBERT TORRENS, embora preconizado, aceito e 
sempre desejado por muitos, é raramente usado em face das grandes 
despesas necessárias à sua efetivação. 

Na Áustria, o sistema germânico está sujeito à fiscalização 
estatal, mas na Alemanha o registro é privada., 

O nosso sistema, mais afinado com o sistema francês, foi intro
duzido pela lei hipotecária de 1864 e ratüicado pela de 1890. 
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Na introdução de sua famosa Consolidação das Leis Civis, que 
tanto influiu nas diretrizes da legislação civil argentina e de outros 
países da América do Sul, Teixeira de Freitas afirmou LJue a trans
crição preenche completamente o fjm da tradição, impedindo os 
estelionatos c separando os direitos reais dos pessoais. 

Como disse Clóvis Beviláqua em memorável audiência da Co
missão Especial da Câmara dos Deputados, o nosso Código Civil 
"deu um passo para tornar mais completo o registro da propriedade 
imóvel e lançou bases para que possamos algum dia aplicar, em 
nosso pais, em sua plenitude, o sistema de registro predial deno
minado germânico". (projeto do Código Civil Brazileiro, Trabalhos, 
volume V~ edição de 1902, página 240). 

Nessa oportunidade Clovis invocou o jurista francês FERRON 
(Publicité des droits reels immobiles, págs. 383 e seguintes) para 
afirmar que os juristas franceses sempre hesitam, ao cogitar de refnr
mas do direito predial, entre pedir inspirações aos progressos rea
lizados na Bélgica, na Holanda e na Itália, e fazer a tentativa de uma 
reorganização completa de acordo com o sistema germânico, com 
as suas conseqüências relacionadas com a força probatória dos regis
tros. 

Mesmo onde não prepondera o sistema germânico, como nos 
Estados Unidos, país que, apesar das suas reconhecidas deficiências, 
serve de modelo e de paradigma pela perfeição com que funcionam 
quase todos os seus serviços administrativos, sejam públicos ou par
ticulares, não obstante a transferência do título ,se complete "wen 
the decd has becn signed, sealed and delivered", "in order for the 
purchaser toprotect himself in the ownership, the law requires him 
to take one addicional step. This consists in recording or registering 
his deed in the office of the Recorder of Dees, Registrar or Register 
of Deeds in the Sounty where tbe property is located". (Robert 
William Semonow, "Questions an Answers on Real Estate", edição 
de outubro de 1973, página 232). 

Assinala o jurista americano ROBERT SEMENOW, em seu 
admirável livro ora em sétima edição, que o registro imobiliário, 
na maioria, senão na quase totalidade dos Estados da Federação 
americana, é feito de tal forma que todos nós brasileiros verificamos 
logo certa semelhança com o sistema adotado no Brasil. - "The 
recording of a deed - diz o autor citado - consists in having it 
transcdbed in a proper book and indexed, so that the public at large 
may have notice of the transfer of title". (Obra cit, pág. idem). 

Nos últimos anos muitos têm pensado em modificar o nosso 
sistema de registro imobiliário ora em vigor, que data de 9 de 
novembro de 1939, seja pelo prazer de reformar o que lhes parece 
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antiquado, seja por um sincero propósito de aperfeiçoamento. Esse 
propósito busca raízes nas idéias de LYSTPO GARCIA, que foi um 
grande jurista e Oficial de Registro de Imóveis no Rio de Janeiro. 
Duas tentativas foram feitas recentemente - uma, a do Decreto-lei 0.° 
1000, e a outra a da Lei 0.° 6015. O Decreto-lei foi substituído pela 
lei e esta, por sua vez, acaba de ter a sua eficácia prorrogada para 
julho do próximo ano. Neste ínterim é poss.ível que novas alterações 
lhe sejam introduzidas com o objetivo de aperfeiçoá-la ainda mais. 
De qualquer maneira essas tentativas têm procurado dar mais um 
passo à frente no caminho do sistcma germâni,co, do qual todavia 
ainda se acha distante, como de resto não poderia deixar de acon
tecer em virtude das nossas naturais deficiências de estrutura. As 
boas leis, as verdadeiras leis, não são aquelas que pairam na estra
tosfera pretendendo soluções ideais porém fora da realidade. A rea
lidade brasileira não está somente nas suas capitais; está também 
na sua imensa hinterlândia. As nossas leis não podem esquecer 
este fato incontornável. Por isso elas não devem ser meras traduções 
ou simples adaptações de leis alienígenas. Em vez de asas, devem 
ter principalmente pés. E, se bem que seja natural que os nossos 
juristas e legisladores se insp,irem nas fontes do direito estrangeiro, 
nunca devem esquecer q1:Je em direito, como em literatura, é preciso 
manter os pés em terra e consultar, com igual freqüência, .a reaUd.acle 
sócio-econômica nacional. 

Daí a oportunidade da funda,ção do "Instituto de Registro Imo
biliário do Brasil", o qual poderá prestar serviços de grande relevo 
colaborando com a coletividade e com os poderes públicos no aper
feiçoamento da nossa legislação imobiliária e registral e da nossa 
organização judichlria, bem como no melhoramento dos serviços car
torários que lhe disserem respeito, tudo isso porque os integrantes 
desse novo organismo cOllhecem, teórica e praticamente, as atribui
ções de cada um, sendo assim lícito esperar que as suas contribuições 
intelectuais e sugestões funcionais sejam reconhecidamente válidas 
e mereçam o acatamento, o apreço e a valiosa acolhida de todos 
aqueles que desejam sinceramente acertar nesse campo de ativi
dades. 

Há poucos dias lemos um "warranty deed", lavrado em Clc
veland, Ohio, nos Estados Unidos, em 30 de abrj} p. passado, em 
que há expressões como csta: "In \vitness whereof We bave hereunto 
~et our hands, the 30th day of April, in the year of our Lord one 
thousand nine hundred and Seventy-four". A referência a Nosso 
Senhor e ° estilo do contrato bem se assemelham aos contratos feitos 
em cidades do interior do Brasil. No final, o notário público auten
tica o instrumento e, ao datá-lo, não se esquece de fazer referência 
ao "Anno Domini" ou seja, ao Ano do Senhor. 
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De maneira que, quando se critica a linguagem tabelioa, ou 
se proclama que são medievais as fórmulas dos nossos contratos 
ou o sistema de processamento dos nossos registros, os que o fazem 
manifestam-se desconhecedores do que acontece em vários países 
civilizados. Esses e outros aspectos da nossa problemática judiciária 
e extrajudiciária serão objeto dos nossos estudos e dos nossos escla
re.cimentos. 

Todos os problemas que djreta ou indiretamente se relacionem 
com as nossas funções vão ser agora versados, debatidos, analisados, 
conferidos, estudados e esclarecidos pelo "Instituto de Registro 1010-

biHário do Brasil", entidade que ora fundamos com os melhores pro
p6sitos dc cooperação · com as demais organizações congêneres; de 
colaboração com as autoridades em geral e principalmente com o 
Poder Judiciário; de servir à coletividade e aos governantes ofere
cendo-lhes o testemunho da nossa sincera intenção de criar um órgão 
realmente atuante e eficiente que não haverá de ingressar na escola 
filosófica dos avestruzes cuja teoria, perfilhada por alguns doutores 
da filosofia do silêncio, tcm propiciado o assanhamento de alguns 
adversários quc, às vezes, dão a impressão de estar bem próximos dos 
limites da nossa cidadela. 

Finalmente, o "Instituto de Registro Imobiliário do Brasil", deve 
ser criado sem mais delongas, pois tem uma relevante missão nacional 
e internacional a desempenhar e nós estamos certos de que o fará 
condignamente, honrando as tradições da classc dos Oficiais do Re
gistro Geral de Imóveis do Brasil, que ele representará dentro e 
fora do País preenchendo a lacuna existente c cumprindo fielmente 
os elevados ditames dos seus Estatutos cujo projeto, submetido a 
emendas, mereceu alguns retoques necessários sugeridos por ilustres 
membros da Assembléia Geral, motivo pelo qual, feitas as aprecia
ções e alterações indispensáveis, resolvemos apresentar para o escla.
recido exame da Assembléia, e, se for o caso, para a sua soberana 
aprovação, um substituto de caráter global, pois isso se nos afigura 
necessário por uma questão de economia de tempo". 

Suspensa a sessão, voltou ela a ser reaberta às 15 horas, já agora 
com a proposição aludida transformada em projeto definitivo por 
aquele seu relator. Submetido o Projeto à aprovação dos partici
pantes do Encontro, com a redação que lhe deu o Senhor Tabosa 
de Almeida, foi ele aprovado por unanimidade - tendo sido lavrado, 
após, a seguinte: 

Ata da Assembléia Geral da Fundação e Aprovação dos Estatutos 
d6 Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de mil novecentos e 
setenta e quatro (1974), nesta cidade de São Paulo, capital do Estado 
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do mesmo nome, no salão de convenções do Hotel Eldorado, sito 
à rua São Luiz n,o 234, os Oficiais do Registro de Imóveis e demais 
pessoas convidadas que as:sinaram o livro de presença, participando 
do I Encontro de Oficiais do Registro dt: Imóveis do Brasil, reu
niram-se em Assembléia Geral para a fundação de uma sociedade 
civil, sem fins lucrativos. Às 11 (onze) horas assumiu a presidência 
dos trabalhos o senhor Ju]jo de Oliveira Chagas Neto, Oficial do 
15.0 Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - CapitãI, con
vidando-me a mim, Elvino Silva Filho, Oficial do 1.0 Cartório de 
Registro de Imóveis de Campinas, deste Estado para secretariar os 
trabalhos. Passou, em seguida a convidar para integrar a mesa que 
irá dirigir os trabalhos as seguintes pessoas: José Serrano Terradcs, 
Juan B. Fuentes Lopez e Adolfo Callantes, todos integrantes do 
Ilustre Colégio Nacional de Registradores de la Propiedad de Espana, 
e, Ernesto Emílio Calandra representando o Instituto de Derecho 
Registra! da Universidad Notarial Argentina e o Centro Internacional 
de Derecho Registral, COlll! sede e.m Buenos Aires, e, ainda Antonio 
Augusto Firmo da Silva, Presidente do Colégio Notarial do Brasil. 
Composta a mesa o senhor preside.nte djss~ aos presentes da sua 
satisfação e alegria em recebê-los em São Paulo e expressou os 
objetivos, como todos já sabiam, daquela Assembléia Geral e do I 
Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, qual seja, 
o de fundar uma associação civil que fosse a expressão da classe, bem 
como uma entidade de caráter cul tural. Disse, então, que, como 
todos jgualmente .fá sabiam, haviam sido elaborados os Estatutos, 
em caráter de antepr ojeto dos quais cada um dos presentes era pos
suidor de uma cópia. Em seguida, passou a palavra ao senhor Tabosa 
de Almeida, Oficial do 2.° CHrtÓrio de Registro de Imóveis de Re
cife, Estado de Pernambuco, o qual, então passou a fazer a apre
sentação do anteprojeto elaborado. Disse, de início, da importância 
dos Oficiais de Registro de Imóveis na vida jurídica do país e do 
rckvo cultural que muitos desses profissiol1ai~ já tinham atingido em 
nossa pátria, entre eles Lysippo Garcia e Waldemar Loureiro, bem 
como expressões culturais em outros países, como Robert Torrens, 
na Austrália e o grande filósofo inglês Francis Bacon, os quais foram 
Oficiais do Registro de Imóveis. Passou, em s"guida, à leitura do 
anteprojeto dos Estatutos, comentando um a um de seus él!tigos. 
Solicitou, então aos colegas presentes que apresentassem emendas e 
sugestões para exame, discussão e aprovação, as quais lhe deveriam 
ser remet.idas até às 14 (catorze) horas, pois; a- Assembléia deveria 
ser reinstalada às 15 (quinze) horas. O senhor Presidente, após a 
leitura dos Estatutos, deu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. 
Pediu, então, a palavra o senhor José Serrano Terrades, Secretário 
deI IJustre Colégio Nacional de Registradores de la Propiedad de 
Espana, e~ disse, então, da sua satisfação de estar ali presente com 
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outros dois colegas de Madrid, presenciando o nascimento da enti
dade cultural e representativa dos Oficiais de Registro de Imóveis 
do 'Brasil. Pediu, em seguida a palavra o doutor Antonio Augusto 
Firmo da Silva, Presidente do Colégio Notarial do Brasil, e, dela 
fazendo uso expressou, também, a sua satisfação em participar do 
nascimento de uma entidade co-irmã dos notários do Brasil, pois, 
tabeliões e Oficiais do Registro desempenham, lado a lado, funções 
das mais relevantes na vida jurídica do país. Encerrando esta parte 
da Assembléia fez uso da palavra o presidente da mesa senhor Julio 
de Oliveira Chagas Neto, djzendo aos presentes de sua grande emoção 
por ver que ali estava, nascendo e se concretizando um velho sonho 
seu de mais de 20 (vinte) anos, o qual fora acalentado com o colega 
Armando da Costa Magalhães, infelizmente já falecido. A fundação 
do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil viria completar e coroar 
as realizações de sua vida. Determinou, então, às 12,30 (doze horas 
e trinta minutos) que a reunião fosse interrompida, convocando o seu 
reinício e a sua reabertura para às 15 (quinze) horas. Reaberta a 
Assembléia às 15 (quinze) horas, o senhor presidente passou a pala
vra, ao relator dos Estatutos, o senhor Tabosa de Almeida, o qual 
disse que as emendas recebidas, inclusive as de redação, haviam 
sido analisadas e estudadas, recebendo a sua aprovação, integrando
as, então, a um substitutivo que iria ler, após o seu parecer. Passou, 
então, a ler um substancioso e longo parecer, e, em seguida o subs
titutivo dos Estatutos. Colocadas em discussão as emendas e o subs
titutivo foram todas elas unanimemente aprovadas, c, cntão, os Esta
tutos passaram a ter a sua redação final, integralmente aprovada, a 
qual é do seguinte teor: - Estatlltos do Instituto de Registro Imobi
liário do Brasil - Preâmbulo - Os Oficiais do Registro de Imóveis 
do Brasil, reunidos em São Paulo, no período de 19 a 22 de junho 
de 1974, considerando o incessante desenvolvimento que se vem 
operando em todos os setores da vida do País, especialmente naqueles 
que se relacionam com as atividades de ordem econômica, tecnoló
gica, cultural e jurídica; Considerando, outrossim, a acentuada aspi
ração comum de integração nacional; Considerando, finalmente, caber 
aos Oficiais do Registro de Imóveis a responsabilidade de contribuir 
com o seu trabalho para a legalízação, segurança e tranqüilidade das 
transações imo biliárias que se reaUzam no País, principalmente 
quanto à aquisição do direito de propriedade, uma das mais Ínsitas 
expressões da liberdade, do progresso e do desenvolvimento da pessoa 
humana; decidiram criar o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil~ 
o qual terá por objetivo não apenas o fortalecimento da união de 
sua classe, mas também o. desenvolvimento dos estudos que se fize
rem necessários para modernizar os seus métodos de lrabalho, me
diante o constante aperfeiçoamento da legislação que lhes diz respeito. 
O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil reger-se-á pelos sc-
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guintes dispositivos devidamente aprovados: Estatutos - Capítulo I 
- Da Denominação, sede, duração e finalidade. Artigo 1.° - O 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil é uma sociedade civil, sem 
intuitos lucrativos, criada por tempo indeterminado, com sede e foro 
na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo. Artigo 2.° 
- São objetivos do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil: a) 
zelar para que todos os seus membros desempenhem fielmente os 
deveres impostos ao ex,ercício do seu cargo, visando o enaltecimento 
e o prestígio da classe; b) estudar e pesquisar as disciplinas e normas 
jurídicas referentes ao Registro de Imóveis; c) propugnar pelo desen
volvimento, aperfeiçoamento e difusão das técnicas do Registro de 
Imóveis; d) promover a defesa da classe, a elevação e a dignificação 
profissional de todos os seus membros; c) participar de congressos, 
reuniões e outras atividades, no Brasil c no estrangeiro, onde se 
discuta matéria relacionada com o direito predial e com o registro 
imobiliário; f) facilitar e organizar a comunicação entre os seus meIIi~ 
bros, coordenando suas funções e fortificando a união dos Oficiais 
de Registro de Imóveis; g) assessorar as autoridades em geral sobre 
assuntos da especialidade do Instituto, sempre que, para isso for 
convidado. Artigo 3.° - Para alcançar seus objetivos, o Instituto 
poderá promover cursos, conferências, seminários, debates, reuniões, 
e publicar, em revista por ele editada, os resultados de suas pesquisas 
e outras matérias de seu interesse, bem como integrar organizações 
internacionais congêneres. Capítulo 11 - Da Administração -
Artigo 4.0 - São órgãos administrativos do Instituto: a) a Assem
bléia Geral; b) A Diretoria; c) O Conselho Fiscal. Capítulo m -
Da Assembléia Geral - Artigo 5.° - A Assembléia Geral é a 
reunião dos associados no uso de seus direitos estatutários, devida
mente convocada nos termos do artigo 8.° - Artigo 6.° - A Assem~ 
bléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, no mês 
de julho, para discussão e votação do relatório da Diretoria, do ba
lanço anual da receita e despesa, eleição da nova diretoda e do Con
selho Fiscal, quando for o caso, e para tratar de outros assuntos de 
interesse geral da classe. Artigo 7.0 - A Assembléia Geral reunir
se-á extraordinariamente, sempre que necessário, convocada pelo 
presidente do Instituto ou em virtude de requerimento assinado, pelo 
menos, por um quarto do número de associados que estejam no uso 
e gozo de seus direitos estatutários, desde que o motivu alegado l~ão 
verse sobre a matéria já discutida e deliberada em Ass~mbléia Geral 
anterior. Artigo 8.° - A convocação da Assembléia Geral Ordüulr1a 
ou Extraordinária será feita por edital, assinado pelo Presidente 
do Instituto, ou por quem estiver no exercício desse cargo, e publi
cado na imprensa com antecedência mínima de oito dias, dele cons
tando dia, hora, local ,e assunto a ser discutido. Parágrafo único 
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- Os associados residentes fora do Estado de São Paulo serão con
vocados por carta registrada que deverá ser expedida com quinze dias, 
pelo menos, de antecedência. Artigo 9.0 - A Assembléia reurur-se-á 
em primeira convocação, havendo número legal, que será de dois 
terços dos sócios efetivos, no uso e gozo de seus direitos, c, em 
segunda convocação, com qualquer número, trinta minutos depojs da 
hora marcada para a primeira. Artigo 10 - As decisões da Assem
bléia Geral, quer em primeira, quer em segunda convocação, serão 
soberanas e tomadas por maioria de votos dos presentes. Parágrafo 
único. Não terão direito a voto nas decisões da Assembléia Gerul 
os sócios beneméritos, honorários, correspondentes, e consultivos. 
Artigo 11 - compete à Assembléia Geral: a.) - deliberar sobre o 
relatório anual da Diretoria e sobre o balanço da receita e despesa; 
b) - eleger e empossar a Diretoria e o Conselho Fiscal e seus 
suplentes; c) modificar estes Estatutos, quando especial e expressa
mente convocada para esse fim; d) fíxar as contribuições dos asso
ciados e a forma de pagament.o; e) aplicar a pena de eliminação a 
qualquer associado; f) autorizar a aquisição, alienação e constituição 
de onus sobre bens imóveis; g) deliberar' sobre a dissolução do Ins
tituto e nesse caso dar destino ao patrimônio; h) resolver os casos 
omissos. Artigo 12 - O voto por procuração só será admitido 
quando o mandato for outorgado a um sócio em pleno exercício de 
seus direitos, conferindo-lhe poderes especiais. Capítulo IV - Da 
Dir-etoria - Artigo 13 - a Diretoria do Instituto de Registro Imo
biliário do Brasil se compor{l de um presidente, de sete vice-presi
dentes, de um primeiro e um segundo secretário e de um primeiro 
e um segundo tesoureiro, com mandato por três anos. Parágrafo 
único - Nenhum cargo da Diretoria será remunerado. Artigo 14 
- Compete ao Presidente: a) representar o Instituto ativa e passiva
mente, em juízo e fora dele, em todas as suas relações com os 
Poderes Públicos e com terceiros; b) além do tesoureiro, assinar, 
emitir e endossar cheques, receber ordens de pagamento, bem como 
quaisquer quantias, passar recibos, dar quitação c assinar com o 
tesoureiro o balanço anual da receita e da despesa; c) constituir 
procuradores, sempre com poderes especiais e com prazo determi
nado; d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria e as AsseJnbléias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias; e) autorizar, de acordo com os 
demais membros da Diretoria, a criação de secções regionais, no
meando os seus Diretores Executivos; f) designar, de acordo com os 
demais membros da Diretoria, os representantes do Instituto em con
gressos ou reuniões nacionais e internacionais, assim como em con
gressos e reuniões nacionais, de entidades congêneres para os quais 
o Instituto seja convidado; g) conferir, com a aprovação unânime da 
Diretoria, o título de sócio honorário ou benemérito. Artigo 15 ~ 
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Aos vice-presidentes competirá, por designação dos demais diretores, 
subs tituir O' Presidente nos seus impedimentos, ausências ou no caso 
de falta, cabendo-lhes, ainda, as demais funções que lhes forem atri
buídas pelo Presidente. Artigo 16 - Ao primeiro tesoureiro com
pete : a) superintender todo o movimento financeiro; b) al.ém do 
presidente, receber qmdsquer quantias, passar recibos, dar quitação, 
assinar, emitir e endossar cheques, receber ordens de pagamentos e 
a sinar com o presidente o balanço anual da receita e da despesa; 
c) manter em dia a escrita contábil e a guarda dos l'cspectIvos livros; 
d) desempenllar as demais atribuiç[\cs que lhe forem conferidas pelo 
Presidente. Artigo 17 - Ao segundo tesoureiro compete: a) subs
tituir o primeiro em seus impedimentos ou faltas; b) as demais atri
buições que lhe forem conferidas pelo Presidente. Artigo 18 - Ao 
primeiro secretário compete: a) executar os serviços em geral da 
secretaria; b) organizar o fichário dos sódos; c) assinar a corres
pondência; d) secretariar as reUlúões da Diretoria e as Assembléias 
Gerais Ordinárias e Extraordinárias, lavrando as respectivas atas. 
Artigo 19 - Ao segundo secretário compete: (:\I) substituir O primeiro 
em seus impedimentos ou faltas; b) desempenhar as demais atribui
ções que lhe forem conferidas pelo Presidente. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal - Artigo 20 - O Conselho Fiscal, com mandato 
por três anos, compor-se-á de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, eleitos dentre os associados pela Assembtéia Geral Ordi
nária, cabtndo-lhe apreciar e emitir parecer sobre o balanço geral 
da receita e despesa. Parágrafo único - Os membros do Conselho 
Fiscal e seus suplentes não receberão qualquer remuneração. Cap[., 
tolo VI - Dos Sócios - Artigo 21 - S6 poderão inscrever-se 
como associados do Instituto de Registro Imobiliúrio do Brasil aqueles 
ql1e exerçam o cargo efetivo de Oficial de Registro de Imóveis, os seus 
substitutos legais e os ex-Oficiais de Registro de Imóveis, a nennum 
dos quais será distribuída qualquer espécie de lucro. Artigo 22 -
Os sócios distribuem-se pelas seguintes categorias: a) efetivos -
os que, devidamente inscritos, pagarem as suas contribuições a que 
estiverem sujeitos; b) beneméri1os, os que, ainda quo estranhos ao 
quadro social, assim forem proclamados pela Diretoria, em razão 
de relevantes serviços que tenham prestado; c) honorários - Os 
professores de direito e os advogados de notável sa ber jurídico que 
se dediquem ao estudo do direito imobiliário, bem como pessoas de 
expressão nacional que tenham colaborado com o lns,tituto, devendo 
o nome, em qualquer hipótese, ser proposto à Diretoria e por ela 
apreciado e aprovado; d) correspondentes - mediante proposta fun
damentada de qualquer sócio efetivo e aprovação da Diretoria, os 
Oficinis de Registro de Imóveis, professores de direito e advogados 
de outros países que se destaquem no estudo e desenvolvimento do 
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Registro .Imobiliário. Parágrafo único - Serão considerados S'OCIOS 

consultivos: a) os Senhores Desembargadores Corregedorés-Gerais 
da Justiça de todos os Estados, enquanto exercerem as suas funções; 
b) Os Juízes de Direito das Varas de Registros PúblicoS' das Capi
tais e os Curadores das Varas especializadas, enquanto exercerem as 
suas funções. Artigo 23 - As contribuições dos associados e sua 
forma de pagamento serão fixadas anualmente pela Ass.embléia Geral 
Ordinária, c, para o seu "quantum", poderá ser estabelecido critério 
regional. Artigo 24 - O exercício de qualquer direito inerente 8! 

qualidade de sócio não será permitido àquele que não estiver quite 
com os cofres sociais. Artigo 25 - São deveres do sócio: a) observar 
e cumprir estes Estatutos; b) - propugnar pelos objetivos do Insti
tuto; c) acatar as decisões úa Diretoria e da Assembléia Geral; d) 
comparecer às Assembléias Gerais; e) pagar com pontualidade a 
contribuição a que estiver sujeito; f) desempenhar com eficiência as 
comissões e cargos que lhe forem confiados. Artigo 26 - São 
direitos do sócio efetivo: a) participar de todas as realizações do 
Instituto; b) tomar parte nas Assembléias Gerais; c) votar e ser 
votado; d) sugerir à Diretoria medidas de interesse social ou da 
classe; e) utilizar-se dos serviços que vierem a ser mantidos pelo 
Instituto. Capítulo VII - Disposições Gerais - Artigo 27 - , 
Os sócios não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obri
gações sociais. Artigo 28 - O patrimônio do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil será constituído dos bens que vier a. adquirir 
por qualquer título. Parágrafo único - As arrecadações do lJlsti
tuto serão aplicadas exclusivamente no País. Artigo 29 - Os pre
sentes Estatutos são reformáveis, inclusive no tocante à administração, 
por deliberação tomada por 2/3 (dois terços) dos associados pre
sentes à Assembléia Geral Ordinária, da qual tenha constado, com 
antecedência, na ordem do dia da Convocação, a expressa inclusão 
da reforma dos Estatutos. Artigo 30 - O Instituto só será dissolvido 
se ficar constatada a impossibilidade de consecução dos seus obje
tivos, através da deliberação tomada, no mínimo, por 2/3 (dois terços) 
dos sócios presentes à Assembléia Geral especialmente convocada 
para esse fim. Parágrafo único - Em caso de dissolução, o patri
mônio então existente, após o pagamento do passivo, será destinado 
a uma instituição de caridade designada pela mesma Assembléia 
Geral que determinar a dissolução. Capítulo VUl - Disposições 
Transitórias - Artigo 31 - A sede do Instituto de Registro Imobi
liário do BrasH terá endereço provisório nesta Capital do Estado de 
São Paulo, à rua Cons. Crispiniano, 29, 5.° and., cj. 51. Artigo 32 
- A Diretoria que for eleita pela primeira Assembléia Geral fica 
encarregada de promover o competente registro destes Estatutos. 
Artigo 33 - São considerados sócios fundadores os Oficiais de Re-
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gistro de Imóveis que estão participando do I Encontro dos Oficiajs 
de Registro de Imóveis do Brasil, iniciado em São Paulo, hoje, dia 
19 de junho de 1974, e que, por terem assí nado o livro de presença, 
receberão os títulos correspondentes". Após a aprovação dos Esta
tutos, o presidente da Assembléia, emocionado, declarou fundado o 
"Instituto de Registro Imobiliário do Brasil", sendo essa .sua decla
ração saudada com uma vibrante salva de palmas, por todas as pes
soas presentes. Declarou, então, o senhor presidente encerrada a 
sessão, ou melhor; suspensa a sessão, como necessidade indispensável 
para a lavratura da ata dos trabalhos. Reiniciada a sessão, três horas 
após a presente ata foi lida e achada conforme, e vai devidamente 
assinada. Antes de encerrar os trabalhos o senhor presidente con
vocou outra Assembléia para ° dia 21 (vinte e um) de junho, pró
ximo, às 11 (onze) horas, no mesmo local para a eleição da Diretoria. 
Eu, Elvino Silva Filho, secretário da Com.issão Eltecutiva e Oficial 
do 1.0 Registro de Imóveis da comarca de Campinas, Estado de 
São Pau~o que a lavrei, escrevi e subscrevi. Julio de Oliveira Chagas 
Neto, Francisco Bertino de Almeida Prado, Benedicto de Godoy 
Camargo, Tabosa de Almeida, Roberto Baier, Maria Eloita Rebou
ças, Lourival Santos Lima, João Lu"iz Teixeira de Camargo, Pedro 
Silveira Gonçalves, Hélio Ferrari, Oly Erico da Costa Fachin, Sylvio 
Paulo Duarte Marques, Severo de Rudin Canziani, Paulo de Tarso 
da Rocha Lessa, Amado Dagoberto Ricardo Souza, Italo COlilti Ju
nior, CIelo M. de Moura, Avelino de Bona, Oswaldo de Oliveira 
Penna, Jether Sottano, José Barreto Netto, Nelson Ferreira Seba, 
Anna G. Loureiro de Oliveira, Anna Luiza C. Serrou~ Julia Roque, 
Gilka Martjns, Jair Barbosa, Oscar Salazar Moura da Cruz, Euclides 
de Castro Filho, Gleci Pahna Ribeiro Melo, Heliantho de Siqueira 
Lima, Luiz da Silveira Penna, Adroaldo José de Menezes., Antonio 
Valente Simões, José Fernando de Conti, Guilhernle Gimerrcs, 
Athayde José de Oliveira, Hilário da Silva Passos, José Pereira de 
Andrade, Antonio José de Abreu Filho, Arminto Costa, Tereis de 
Melo Almada, Dalton de Toledo Ferraz, Selva Palma Ribeiro, 
Kyrana. A. Lacerda, Francisco Casimiro Martins Ferraz, Altino Lo~ 
rena Machado, Astrogildo Gobbo, José Delotério Alves, João Elias 
de Moura, Antonio Luciano OU vei.ra , Hi'ldegar Oscar Kossatz, Fer
nando de Barros Silveira, Carlos Henrique Sales, AntooJio Bastos 
Ramos, José Amin, Clovis Vassimon, Edmír Viana de Moura., José 
Henrique de Azevedo, Thyrso Francisco de Queiroz Assis, Alvaro 
Barbosa, Orivaldo Pavão, Maria. da Glória Cotriro Barbosa e Oscar 
Fontes Torres. 

Às 20 horas do mesmo dia 19, realizou-se a sessão solene da 
instalação do Encontro, que foi presidida pelo Exçclentíssimo 
Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
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o Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, à qual compa
receram inúmeras personalidades entre as quais destacamos: O Ex
celentíssimo Senhor Professor Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, 
Digníssimo Secretário da Justiça do Estado de São Paulo, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 
Desembargador Adriano Marrey, o ExcelcntÍssimo Senhor COlTege
dor-Geral da Justiça de São Paulo, Desembargador Mareio Martins 
Ferreira, o Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça de 
Brasília, Desembargador Lucio Batista Arantes, o Excelentíssimo 
Senhor Corregedor-Geral da Justiça de Pernambuco, Desembargador 
Geraldo Magela Dantas Campos, o Excelentíssimo Senhor Correge
dor-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Paulo 
Boeckel Veloso, o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Tri
bunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Gentil do 
Carmo Pinto, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Fernando 
Euler Bueno, Flávio Torres, Francisco Thomaz de Carvalho Filho, 
Henrique Augusto Machado, Heráclides Batalha de Camargo, José 
Cavalcanti Silva, José Eduardo Coelho de Paula, Lafayette Salles 
Junior, Moadr Cesar de Almeida Bicudo, Pedro Barbosa Pereira, 
Tácito Morbach de Góes Nobre, o Excelentíssimo Sr. Representante 
do Cardeal Arcebispo de São Paulo, o Excelentíssimo Sr. Juiz de Di
reito da Vara de Registros Públicos da Capital de São Paulo, Doutor 
Gilberto Valente da Silva, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 
22.a Vara Criminal de São Paulo, Doutor Alvaro Lazzarioi, o Exce
lentíssimo Senhor Juiz Auxiliar da Vara de Registros Públicos da 
Capital de São Paulo, Doutor Silvério Paulo Braccio, o Excelentís
simo Senhor Curador da Vara de Registros Públicos da Capital de 
São Paulo, Doutor Roberto Garcia Durand, o Ilustríssimo Senhor 
Doutor Ernesto Emilio Calandra, Digníssimo representante dei Centro 
Tnternacional deI Derecho Registral, da República Argentina, os ilus
tríssimos Senhores Doutor José Serrano Terrades, Doutor Adolfo 
Callantes e Doutor Juan B. Fuentes Lopez, Digníssimos representantes 
deI Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propriedad de 
Espana, o Ilustre Senhor Presidente do Colégio Notarial do Brasil, 
Doutor Antonio Augusto Firmo da Silva, além de inúmeras outras 
pessoas gradas, Senhoras e Senhores Oficiais de Registro de Imóveis 
de diversos Estados do Brasil. 

Dando início à sessão, o Senhor Julio de Oliveira Chagas Neto, 
Presidente da Comissão Executiva, saudou os presentes dirigindo-lhes 
as seguintes palavras: 

Esta reunião, que ora iniciamos, tem para mim o significado de 
um verdadeiro milagre, - qual seja o de assistir à materialização do 
sonho que venho acalentando há mais de vinte anos, de poder, um 
dia, congregar nossos colegas de todos os Estados da Federação numa 
entidade representativa da classe que constituimos. 
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Realmente, primeiro, com Armando da Costa Magalhães, e de
pois, juntamente com José AtaUba Leonel e Francisco Gonçalves 
Pereira, - que ao tomarem em conhecimento da projetada iniciativa 
lhe prestaram sua entusiástica adesão, - chegamos a efetuar várias 
reuniões, para estudar a melhor forma de atingir o objetivo que nos 
haviamos proposto alcançar, - e o qual consistia, em última instân
cia, em obter a aproximação cada vez maior dos membros de nossa 
classe, visando, com isso, principalmente, conjugar seys esJorços no 
sentido de promover o estreitamento de suas relações, a modernização 
do aparelhamento de nossas serventias e o aperfeiçoamento das leis 
que regulam a execução de seus serviços. 

Infelizmente, tcndo aqueles saudosos e jnolvidáveis colegas, sido 
arrebatados pela fatalidade da morte ao nosso convívio fraternal e 
amigo, - a iniciativa aludida se manteve em suspenso durante longo 
período de tempo, até soar, agora, abaTa exata e festiva de seu vito
rioso coroamento, - para gaudio de todos quantos, compreendendo 
que ela corresponde, também, a um patriótico esforço de integração 
nacional, lhe emprestaram seu decidido apoio, consoante é compro
vado pelo número de colegas procedentes da ma,ioria de nossos Esta
dos, que aqui vieram, pessoalmente, prestigjar este PRIMEIRO EN
CONTRO DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE IMóVEIS DO 
BRASIL, e aos quais agradeço, de todo o coração, o seu compare
cimento, que tanto brilho deu às r uniões de que participaram. 

Terminando, tenho a honra de solicitar ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Egregio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
nosso querido amigo Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, 
cujos predicados de inteligência, cultura e esmeradíssima educação 
todos conhecemos e admiramos, - a gentileza de assumir a Presi
dência desta memorável sessão solene, e distinguir-nos com o seu auto
rizado pronunciamento sobre o tema objeto deste nosso I Encontro." 

- Assumindo a presidência, o eminente Chefe dc nosso Poder 
Judiciário, Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, pro
nunciou a seguinte conferência: 

"EMINENJES AUTORIDADES. ILUSTRADOS 
DESEMBARGADORES. 

SRS, JUIZES E -MEMBROS DO MINISTÉRIO púBLICO. 

SRS, ADVOGADOS, SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA. 

SENHORAS E SENHORES. 

Antes de tudo, quero agradecer o bonroso privilégio de presidir 
esta sessão magna de instalação do Prlmeiro Encontro dos Oficiais 
de Registro de Imóveis do Brasil. 
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A distinção que ora me confere a Comissão Organizadora do 
certame traduz, sem dúvida, o apreço e a consideração da nobre 
classe dos serventuários paulistas ao Poder J udici,irio, sempre eviden
ciados pelo alto nível de seu relacionamento cordial e respeitoso. 

A iniciativa deste conclave, absolutamente inédita e sumamente 
auspiciosa, revela a louvável preocupação de aprimoramento dos ser
viços afetos ao Registro Público de Imóveis por parte de seus respon
sáveis diretos e propugnadores de uma legislação avançada e pro
missora, conquistada hoje através de muitas lutas e sacrifícios. 

Com efeito, a história do registro imobiliário no Brasil encontra 
as suas raízes nos preceitos obsoletos das Ordenações do Reino, 
quando o assunto era tratado rudimentarmente e sem nenhuma téc
nica. 

A nossa propriedade particular formou-se através de concessões 
reais, sesmarias e posses. Haja vista para a Lei n.O 601, de 1850t 

editada pe10 Governo Imperial e pela qual se reconhecia a posse 
perante o vigário. Depois, os Estados que se tornaram, com a pro
clamação da República, titulares das terras devolutas, permitiram a 
legitimação da posse para discriminação das propriedades particulares. 
E assim perseverou o País, mesmo depois da promulgação da Lei n.O 
1.237, de 1864, pois esta se contentava apenas com a publicidade das 
transmissões imobiliárias, não cogitando de modo algum da obriga
toriedade do registro como garantia do direito de propriedade. 

Essa situação se prolongou mesmo depois da vigência do decreto 
D.o 3.272, de 5 de outubro de 1885, quando se passou a exigir a ins
crição das hipotecas. 

A explicação desse atraso está na predominância que o regime 
francês exercia sobre o nosso direito anterior ao Código Civil. En
tendia-se então que a transcrição não era constitutiva do direito real 
imobiliário. Visava apenas sua publicidade para conhecimento de 
terceiros. O contrato criava o direito obrigacional e operava, com a 
tradição efetiva ou nominal, a transmissão da propriedade imóvel 
entre as partes. 

Não tardou, porém, a reação dos nossos juristas. 

Teixeira de Freitas e Lafayette, insignes jurisconsultos da época, 
insurgiram-se contra essa concepção, elaborando a teoria de que a 
transcrição representava uma tradição solene e prepararam a reforma 
que, nessa matéria, iria realizar o Código Civil. 

Teixeira de Freitas, na "Introdução à Consolidação das Leis 
Civis'-', prelecionou: 

"O sistema da transcrição, como ato concomitante das con
venções, para operar a transmissão dos imóveis e atribuir direitos 
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reais, se não purifica a propriedade, pdo menos a expõe à luz 
da publicidade no estado em que se acha, preenche, completamente, 
o fim da tradição, separa os direitos reais dos pessoais e impede 
os estelionatos". 

Era, assim, considerada a transcrição forma particular da tra
dição, que desde o direito romano se constituia em formalidade 
essencial à transferência do domínio . 

. Lafayette, por sua vez, doutrinou:. 

"No estado atual do direito civH, a tradição e a transcrição são 
o~ dois atos externos, de que a lei faz, em geral, depende.r a trans
missão do domínio". 

A lição dos dois grandes mestres logo recebeu o prestigioso 
apoio de Dídimo da Veiga quando comentou o decreto 0.° 370, de 
1890. Outros juristas de nomeada secundaram-no. 

Mas somente com o advento do C6digo Civil é que a trans
crição passou a constituir-se modo de aquisição da propriedade 
imóvel, criando O direito real pela inserção do título 00 registro de 
imóveis. 

Muito se discutiu durante a elaboração do Código Civil sobre 
o rumo a imprimir ao nosso registro imobiliário. Três correntes de 
juristas se digladiaram a respeito do tema. Clovis Bevilácqua, no 
seu projeto primitivo, sustentava a doutrina de Teixeira de Freitas 
c Lafayette, propondo que a aquisição da propriedade imóvel só se 
consumaria coro a inscrição, no registro predial, do título hábil pa1'a 
a transferência entre as partes e em vista de terceiros. Mas a Comis
são Revisora, embora aceitando o projeto primitivo, perseverou na 
concepção antiga de que a inscrição não induzia prova de domínio 
e por isso o emendou. Luiz Domil1gues, na Comissão da Câmara 
dos Deputados, acompanhado poste.riormente por Andrade Figueira, 
anotou a contradição entre o preceito que estatuia a obrigatoriedade 
da inscrição para a transferência do domínio e o parágrafo único 
que ·declarava não induzir a inscrição a prova do domínio que ficava 
salvo a quem de direito. Observou, todavia, CoeBlO Rodrigues que 
se o preceito do parágrafo único queria signüicar que a presunção 
do registro era juris tantum, e não juris et de jure, forçoso era mo
dificar a emenda, de forma. que oão parecesse nul'a a inscrição, a 
respeito de terceiros prejudicados, o que seria absurdo. Ela podia 
ser anulada, quando se provasse a nulidade do título, de que se ori
ginou; mas até lá devia ser considerada válida, Jlão só entre as 
partes mas também "erga amnes". Em face dessa crítica, Clov~s 

Bevilácqua voltou a elucidar o seu pensamento de conformidade com 
a doutrina de Teixeira de Freitas e Lafayette. Afinal, a emenda caiu 
e restabeleceu-se o Proj'eto primitivo. No Senado, entretanto, ,Aze
vedo Marques pretendeu reviver a emenda no sentido de que a ins-
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cnçao não induzia a prova do domínio, rebatida mais uma vez por 
Clovis, com absoluto sucesso. 

Não vou referir aqui toda a celeuma em torno da elaboração 
do Código Civil, por amor da brevidade, para consignar apenas que 
o CódigO' Civil, inspirado no sistema germânico e sem adotá-lo por 
completo, em razão das condições desfavoráveis do nosso País, con
sagrou a transcrição como modo de aquisição imobiliária, embora 
c ato não represente senão uma presunção "juris tantum" de domínio, 
sujeito aos azares do título de aquisição. 

Fora de dúvida, porém, que o Código Civil representou um 
grande avanço na matéria, pois erigindo a transcrição em tradição 
solene, que gera direito real para o adquirente, com a transmissão 
do domínio, conferiu-lhe atributos de inegiivel alcance. São eles: 
1) a publicidade do ato perante terceiros; 2) força probante, fundada 
na fé pública inerente ao registro, pois presume a lei pertencer o 
direito real à pessoa em cujo nome foi ele transcrito; 3) sua lega
Jidade, decorrente do exame do título e de todos os demais documen
tos apresentados pelo oficial do registro, opondo as dúvidas que 
acaso ocorram; 4) sua obrigatoriedade, efetuando-se no cartório da 
situação do imóvel; 5) sua continuidade, através da filiação do título 
aos anteriores para que não haja hiato na cadeia imobiliária. Se o 
imóvel não se acha transcrito em nome do alienante, não pode ser 
desde logo registrado em nome do adquirente. 

Todos esses princípios, abraçados pelo nosso Código Civil, 
transplantaram-se para a legislação específica dos registros públicos, 
a começar do Decreto n.O 18.542, de 1928, até a promulgação da 
Lei dos Registros Públicos, Decreto n.o 4.857, de 9 de novembro 
de 1939, dispondo sobre a execução dos serviços concernentes aos 
Registros Públicos estabelecidos pelo Código Civil. 

Seus resultados foram magníficos, contribuindo decisivamente 
para a. segurança das transações imobiliárias no País, atendendo ao 
princípio constitucional do respeito ao direito de propriedade no 
Brasil. 

Entretanto, as contingências da vida hodierna, acelerada pelo 
desenvolvimento e progresso do País, evidenciaram a necessidade da 
implantação de nova técnica na execução dos serviços atinentes aos 
Registros Públicos, para que ela, sem se abstrair da segurança de que 
se deve revestir, pudesse ser mais rápida e eficiente. 

Daí se cogitar de nova legislação específica para atualizar tais 
serviços. 

O anterior Governo da República houve por bem elaborar uma 
nova sistemática destinada a regular a execução dos serviços rcferen-
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tes aos Registros Públicos criados pelo Código Civil, a qual ficou 
consubstanciada no Decreto-lei TI.o 1.000, que deveria entrar em 
vigor cm Janeiro de 1970. 

Entretanto, as falhas e imperfeições dessa nova lei tornaram-se 
patentes logo ao primeiro estudo dos especiaUstas na matéria. 

A Associação dos Serventuários da Justiça de S. Paulo foi uma 
das entidades que mais alertou a opinião pública a respeito do errôneo 
projeto governaIDental~ levando o fato ao conhecimento da nossa 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça) como também do Exmo. Sr. 
Ministro da Justiça, a quem so1icitou adiamento do prazo de sua 
vigência, a fim de que a lei fosse revista e expurgada dos vícios que 
encerrava. Pouco depois de obtida a prorrogação da entrada em vigor 
de tal lei, elaborou modificações do seu texto e submeteu-as ao 
exame da Egrégia Corregedoria Geral. Remeteu o trabalho, 3! seguir. 
à apreciação do Ministério da Jusüça. 

Quatro anos se passaram até surgir a Lei 6.015, de 31-12-73" 
cuJa entrada em vigor se previu para o dia 1.° de Julho de 1974. 

Embor,a muito superior ã que se encontra em vigor, a Lei 6.015, 
ainda não é perfeita e npresenta senões. Mas representa notável 
passo em busca de uma técnica mais avançada. Com efeito, a: com
petência dos Oficiais de Registro de Imóveis ampliou, atribuindo
-lhes maiores responsabilidades, e facilitou-lhes a modernização de 
seus métodos de trabalho, mediante a racionalização e a mecanização 
dos respectivos serviços. Mas a principal e mais promissora ino
vação da Lei 6.015 está na instituição da matrícula do imóvel, que 
modifica radicalmente a sistem{ttica tradicional do processo brasileiro 
de registro de imóveis e irá propiciar a futura cadastração imobi
liária, aproximando-nos do sistema cadastral germânico, considerado 
por todos o mais perfeito no gênero. Por tais razões, não podemos 
deixar de deplorar o adiamento da vigência da Lei em apreço, ora 
fix.ada para 15 de Julho de 1975. 

Eis aí, meus senhores, porque me congratulo vivamente com a 
iniciativa deste certame nacional pela sua alta finalidade cultural 
e de estudo de todos os problemas afetos aos Registros Públicos, 
em busca de seu aperfeiçoamento. 

E, sem dúvida, uma iniciativa que honra a Associação dos 
Serventu~lrios da Justiça do Estado de S. Paulo, demonstrando o 
elevado grau de seu preparo profissional e da consciência de suas 
responsabilidades perante o povo e a Nação. 

É ainda uma feliz oportunidade de congraçamento dos · brasi
leiros de todos os rincões da Pátrja no sentido real de uma inte
gração nacional dos Oficiais do Registro de ImóveL. 
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A todos as minhas afetuosas saudações, com os votos de aus
piciosos resultados do conclave." 

Após a conferência do Desembargador Presidente José Carlos 
Ferreira de Oliveira, usou da palavra o Senhor Doutor José Serrano 
Terrades, ilustre secretário do Colégio Nacional de Registradores de 
la Propriedad de Espana, dizendo o seguinte: 

- "Los registros de la propriedad en Espana fueran creados 
en su confignración actual por la ley de 8 de febrero de 1861. Antes 
habia havido algunas regulacioncs parciales dirigidas unicamente a 
publicar cargas e hjpotecas que pudieran pesar sobre los inrnucbles. 

Esta ley tuvo un carácter más ambicioso y reguló los registros 
en la forma semejante en la que funcionam en la actualidad. En 
e] ano de 1862 se promulgó nllcstra primeira ley dei notariado, 
que sirvió para que los registros pudicran estar en marcha, ya que 
articuló la formación de los titulos públicos. Por ellos, gracias tam
bién a esta ley deI notariado, de 1 de jenero de 1863, cmpezaran 
a funcionar en Espaõa los registros de la propriedad en Sti confi
guración actuaL 

Desde los primeros momentos los registradores de la propriedad 
sintiran en Espana la conveniência, casi la necessidad de associarse 
en UD! organismo que defendiera sus derechos y pudicra cumplir sus 
fines. Esto se conseguió por primera vez en 1908, quando se consti
tuyó la Associación de los Registradores de la Propricdad como una 
figura de caracter privado, que creo semejante a la que hoy se ha 
constituido en el Estado de São Paulo. 

Mas tarde, las aspiraciones seguieran progressando y cn 1934 
se constituyó el Colégio Nacional de Registradores de la Propriedad 
como Corporación de Derecho Público y en forma semejante a como 
sigue funcionando hasta hoy. Portanto, en Espana los Registradores 
de la Propriedad tenemos una doble regulaciól1: de uu lado, una 
regwación administrativa por la que dependemos del Ministerio de 
Justícia y que es la ellcargada de reglar el acesso a la carrera, el 
ingresso en la misma mediante el sistema de oposiciones, los concursos 
de traslados, excedências y la función registral. Y de otro la organi
zaci6n corporativa representada por el Colégio Nacional de Registra
dores de la Propriedad, a cuja Junta Diretiva me honro en pertenecer 
y que tiene por finalidades fundamentales velar por cl cumplimiento 
de nuestras obligaciones legales, coordenar la comunicación entre 
todos los compafieros, prover a lá instalación de las oficinas, cumplir 
los servícios de la mutualidad benéfica, servício muy importante y 
que ampara los casos de falecimientos prematuros, de orfandad, de 
jubilación, de becas para estudio etc., y también todo lo relativo a los 
expedientes de nuestro personal auxiliar, sus entradas, sus ascenços 
etc. 
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Por eUo, al assjstir boy, verdaderamente satisfecho y emocionado, 
a. este acto por el qual se ba constituido el Instituto de Oficiales de 
Registro de Inmuebles deI Brasil, lo primero que debo hacer es 
felicitarles a todos ustcdcs por baber alcanzado este fino Este Insti
tuto .ha de tener una grande virtuaJidad, porque la l.mión ha.ce la 
fuerza. Un ProfessionaI, aislado, por mucha que sea SUl potência y 
su voluntad, poco podrá conseguir, todos unidos, mucho se podrá 
conseguir. 

Por esso yo auguro gran êxito a este Instüuto y suggiero, permi
tirme el atrevimicnto de sugerir, que debe ampliarse en dos sentidos: 
de un lado, ampUando su campo de acción para acojer a todos los 
companeros de todos los Estados dcl Brasil, establccicndo fines mu
tualistas y influiendo en los Poderes Públicos para defensa de sus 
derechos y la consccución de sus (ines; Y, de otro lado, extendiendo 
su ámbito mediante contactos int~rnacionales con omanismos seme
jantes, Instit.utos, Colégios professionales de conservadores, de Regjs
tradores de otros paises para estudíar a todos aquellos problemas 
científicos, corporativos y jurídicos que nos son comunes. 

Eu este camino quiero aprovecbaJ la ocasión para recordar a 
ustedes, aunque crea que no es nece sário, que el dia 30 de septiembre 
dei presente aóo se iniciará em Madrid el 2.° Congresso de Derecho 
Registral, aI qual esperamos con ilusión que sca muy concorrido y 
coa temor por que sabemos a lo que estamos obligados. Digo con 
temor, porque en las pocas horas dos dias escassos que llevo en São 
Paulo, he recibido de todos ustedes grandes pruebas de amabilídad 
y de hospitalidad que sinceramente agradcsco, no por que ° sean 
dirigidas a mi que soy Ull Registrador mas, sino porque aqui repre
sento a uu espanoI mas y a un registrador espanol. Por eso, como 
un espanoI, mas, yo quiero saludar respecluosa y cariDosamente a la 
bandera de los Estados Unidos deI Brasil, que os preside y como un 
Registrador, mas en nombre de mi Junta Directiva y de todos mis 
compancros quiero imponcr la insignia deI Reg~strador de la Pro
priedad Espanol, ai compaflero de ustedes, mi querido amigo eI 
Doutor Chagas Neto. Nada mas." 

- Após o discurso do Doutor José Serrano Terradc~, o Senhor 
Presidente, Desembargador José CaTlos Ferreira de Oliveira, -
ninguém mais havendo solicitado a palavra, assim se pronunciou: 

I (IA palavra é 1ivre a quem dela quiser fazer uso. Não havendo 
outros oradores no dia, só me resta, mais uma vez) renovar os meus 
agradecimentos ao Presidente da Associação dos Serventuários da 
Justiça do Estado de São Paulo, por me conceder a nímia honra. de 
presjdir a esta solenidade, que muito me envaidece, realmente. Agra
deço, ainda, as palavras de sua Excelência, o Senhor Presidente da 
Associação, a meu respeito. Elas traduzem sempre nossa velha ami-
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zade, solidificada pelos mesmos ideais, e ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Serrano Terrades, digno f"presentante Del Colégio Na
cional de Registradores de Espanha, as nossas mais cordiais saudações 
e agradecimento pelas suas expressões a respeito do nosso País e da 
classe dos Serventuários que tanto honra o Estado de São Paulo e o 
País inteiro. 

A todos os presentes, corno Presidente eventual desta solenidade, 
os meus agradecimentos muito sinceros e os votos para que este 
nosso conc1ave obtenha um êxito extraordinário e seja o marco 
pioneiro de outros Encontros, sempre frutíferos e dignos de todo o 
nosso apoio. 

Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão." 

~ Após ° encerramento das solenidades de instalação do sim
pósio, foi oferecido, nos salões do Hotcl Eldorado, um coquetel a 
todos os presentes. 

No dia 20, às 9,00 horas, presidida ainda pelo Senhor JULIO 
DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, - uma vez aberta a sessão, foi 
dada a palavra à Professora GLACI MARIA COSTI, Oficial do 
Registro de Imóveis da 1. a Circunscrição de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, para comentar a Lei 6. 015, de 31 de dezem
bro de 1973, - o que fez com o brilho que lhe é habitual, - comen
tários esses que suscitaram, inclusive, prolongados debates acerca 
da sistemática adotada pelo diploma legal aludido. 

Foi a seguinte a palestra daquela nossa nobre colega: 

"Em primeiro lugar desejo congratular-me com os distintos 
colegas pela fundação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. 

A fundação deste Instituto corresponde a uma velha aspiração 
da classe, que não poderia encontrar mais oportuno momento do 
que este para torná-la uma realidade, - pois se abre ao novo 
Instituto a possibilidade de participar dos trabalhos através dos quais 
se pretende reexaminar a legislação dos Registros PúbUcos, que se 
processam no campo imobiliário. 

Parece,-me que as vilrias tentativas empreendidas no sentido de 
se modificar o sistema de execução do registro imobiliário, tem at6 
o presente fracassado, em parte, pela maneira restrita, limitada, quase 
hermética, a bem dizer, com que têm sido tratados os assuntos res
pectivos, na fase de sua elaboração legislativa. 

E é por isso que tanto mais se faz oportuna a presença dos 
senhores, neste momento, quanto mais oportuna se torna a criação 
do novel Instituto de Registro Imobiliário, pela verificação da qual 
volto a me congratular com todos aqueles que contribuíram para 
tal criação. Num momento como o presente em que, em todos os 
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recantos, o que se procura é a captação de dados novos, de elementos 
novos, de conhecimentos novos, de aproveitamento da experiência, 
da rica experiência dos que mais a têm, parece-me que atribuir 
ao Instituto de Registro Imobiliário essa possibilidade de participa
ção, quer no campo nacional, quer trazendo elementos de fora, ele
mentos informativos, para a elaboração de uma nova lei de registros 
públicos ou a reformulação da existente, é o que se pode desejar. 
Nada mais oportuno, mesmo, do que dizer agora que a captação de 
novas informações, de novas técnicas trazidas pelos entendidos, ado
tados tanto no campo nacional, como no campo alienígena, fica 
comprovada com o exemplo eloqüente da presença aqui, muito 
honrosa, de delegações da Argentina e Espanha, o eloqüente exemplo 
de reuniões efetuadas freqüentemente em Buenos Aires, e o mais 
eloqüente exemplo, ainda, da reunião que se vai realizar em Madrid, 
em Setembro. 

A necessidade que se tem sentido de congregar esforços obje
tivando melhorar a sistemática dos Registros Públicos, especialmente 
a do registro de imóveis, é de fundamental importância e parece-me 
que, no presente esU'ígio nosso, brasileiro, de legislação, não devemos 
mais pensar em mudanças tímidas ou superficiais, mas sim em mu
danças estruturais, que atinjam o próprio cerne da sistemática jurídica 
dos registros públicos, e em especial dos registros de imóveis. 

Isto tem a sua fundamentação na evolução tecnológica. É 
absurdo pensar que ainda hoje efetuamos o registro em termos 
medievais, em livros arcaicos, com métodos manuais, e para os quais 
até o esforço físico de manipulação é penoso. 

Também parece-me que é tempo de sair de melancólicas tenta
tivas frustradas. Frustradas quando se defrontam com a própria rea
lidade prMica. 

Entre elas podemos citar o Decreto-lei 1.000, de 1969, pleno 
de virtudes e de alguns defeitos. Virtudes, podem os senhores es
tranhar que eu as entenda assim, por estar ele suspenso, mas é 
que o Decreto-lei 1.000 trouxe à luz problemas e aplicou sistemas 
práticos, embora não em uso, e que de há muito estavam sendo 
solicitados. Virtude, talvez maior, ainda, que foi a de nos tirar da 
apatia, a de nos tirar, não digo do descanso, mas nos induziu a 
vencer a força da inércia, que tratava as vontades de todos os 
oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, eu creío, no sentido de 
buscar encontros e promover, no sistema vigente, as mudanças subs
tanciais que se fazem necessárias. 

Atenta aos defeitos do Decreto-lei 1.000, tentou-se superá-los, 
através da Lei 6.015 de 1973, a qual está. e.m vias de suspensão ou 
já suspensa, segundo as informações hoje recebidas. 
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A suspensão da Lei 6.015/73, antes de nos abater, creio eu, 
nos deve servir de um incentivo, porque, parece-nos, em princípio, 
seja ela oportuna. Bem pensou o Governo Federal, em entender que 
se deve esperar prévia elaboração da legislação civil, para só então, 
após ela, após a sua modificação e talvez a introdução dc novos 
institutos em nossa sistcmática jurídica, patrocinar a alteração da lei 
concernente ao Registro Público e, em especial, ao Registro Imo
biliário, porque ele é, fundamentalmente, o mais atingido na mudança 
de estruturação. 

E, por outro lado, devemos também congratular-nos com o 
adiamento visto que propiciará, ao Instituto recém-criado, a sua 
participação efetiva nos trabalhos legislativos, pois ninguém melhor 
do que os que aqui se encontram, ninguém melhor que os integrantes 
de um Instituto de Registro Imobiliário, do qual com muita honra 
farão parte não só os Oficiais de Registro de Imóve.is, mas também 
os Corregedores dos Estados, doutrinadores, juristas, professores 
nacionais e estrangeiros, ninguém melhor, ~ enfim do que o Instituto 
de Registro Imobiliário, para participar, daqui para o futuro, do 
trabalho de elaboração de uma nova lei de registro imobiliário. 

De tudo isso, resulta única e exclusivamente, parece-me, um 
interesse imediato, que é o da constituição de uma comissão, e a 
proposta primeira que eu faria ao Instituto de Registro Imobiliário, 
seria não a de formar uma Comissão eventual, mas de uma Comissão 
permanente, que se encarregue, desde já, do recebimento das suges
tões, críticas e apreciações à lei atualmente suspensa, e se incumba 
de coordenar e encaminhar, a quem de direito, as conclusões do 
Iustituto de Registro ImobfLiário. 

Parece-me, em princípio, que por mim nada mais deva ser dito 
a respeito, tanto da Lei 6.015, quanto ao Registro de Imóveis. 

Todos os que estão aqui presentes, parect:-me, devem ser convo
cados, neste momento, a fazer uso da palavra, trazendo as suas apre
ciações e as suas críticas à Lei 6.015 de 1973, - apontando seus 
defeitos e virtudes. 

Certos de que, me atrevo a dizer, que O< que hoje aqui for dito, 
as apreciações que hoje aqui forem feitas serão as primeiras contri
buições efetivas do Instituto de Registro Imobili:lrio do Brasil em 
prol de uma nova legislação. Por isso, neste momento, com a per
missão do Senhor Júlio, coloco a palavra à disposição dos presentes." 

- Fizeram uso da palavra os Senhores Professores Elvino Silva, 
Oficial do 1.0 Registro de Imóveis de Campinas, tecendo conside
rações à Lei 6.015 e criticando a sua prorrogação. 

Em seguida o Senhor Ruy Ferreira da Luz, também teceu consi
derações sobre a mesma lei, achando que ela deve entrar em vigor 
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o mais depressa possível, propondo, também, alterações em alguns 
artigos. 

O Professor Tabosa de AJmcida, em seguida, falou sobre a re
formulação do mesmo diploma legal, a respeito do qual, teceu largos 
e oportunos comentários. 

Continuando, a Professora Glaci Maria Costi, disse, ainda, o 
seguinte: 

"Com a permissão dos presentes eu retomo a palavra, em pri
meiro lugar por não concordar com o ilustre representante do Paraná, 
quando se atribui a culpa de defeitos apresentados pela Lei 6.015 de 
1973. I 

Se méritos tem a Lei, e se defeitos tem a Lei, e méritos ela 
os tem muitos, e está, talvez, na hora de falar deles, não cabe, seja o 
mérito, sejam os defeitos, a uma ou a várias pessoas. 

É o fruto de um sistema legisla tivo que a meu ver não é ainda 
perfeito. 

Cumpre, aqui, que eu faça, de público, uma outra correção, se o 
colega do Paraná permite. O trabalho elaborado e apresentado ao 
Ministério da Justiça não foi colaboração exclusiva do Estado do 
Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, participou, 
através dos seus Oficiais de Registro de Imóveis, através, principal
mente, de sua Corregedoria-Geral e de seus Juízes Corregedores, com 
o Estado de São Paulo, que foi o maior colaborador, o maior patro
cinador, através, também, de sua Corregedoria-Geral, de todos os tra
balhos que resultaram na sustação do Decreto-lei 1.000/69 e de 
alguns dos méritos existentes na Lei 6.015 de 1973. 

Coincidia a época que as pessoas que estavam no Governo se 
encontravam mais filiadas ao Estado de São Paulo e ao Estado do 
Rio Grande do Sul, mais permeáveis, portanto, aos apelos de suspen~ 
são e modificação, porque mais próximos de nós se encontravam. 
Mas as alterações havidas entre o Decreto-lei 1.000 e a Lei 6.015, 
que não são tantas quanto se pode ser levado a supor, porque méritos 
há no Decreto-lei 1.000/69, essas modificações, as positivas e, diga
mos, as negativas, também, são fruto, não só de São Paulo, não só 
do Estado do Rio Grande do Sul, mas, acredito eu, em parte, um 
pouco também da inércid' de todos nós. 

Acho que talvez me caiba, agora, neste momento, falar um 
pouco dos méritos da Lei 6.015/73. Ela trouxe o que de bom havia 
no Decreto-lei 1.000. Se nada mais de bom houvesse, eu pessoal
mente diria que o fato de tirar do Oficial de Registro de Imóveis a 
feitura do Protocolo já a justificava, assim como justifica, o Decreto
-lei 1.000. 

E absurdo exigir-se hoje, em 1974, que ao Oficial de Registro 
de Imóveis, a quem cabe a fiscalização do serviço do seu Ofício e a 

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

- 35 



responsabilidade de todos os atos praticados, se outros méritos não 
tivessem o Decreto-lei 1.000 e a Lei 6.015 de 1973, esses para mim, 
por uma questão de tranqüilidade, já seriam suficientes para justifi
cá-los, mas não é só isso que encontramos. Podemos criticar a Lei 
6.015 por, digamos, certa confusão de um artigo e a redação de outro. 
Mas eu também entendo que ela é perfeitamente aplicável e aplicável 
de imediato, desde que escoimada de certas deficiências de inter
pretação. 

Adianto mais, acredito que tanto quanto o Estado de São Paulo, 
que já se encontrava preparado, pelo meu conhecimento, para a 
entrada em vigor da Lei e a sua aplicação imediata, também ° Estado 
do Rio Grande do Sul, e muitos outros ela Federação, através de 
suas Corregedorias, teriam condições de efetuar a aplicação imediata 
da Lei. Mas estamos à frente de um fato consumado, que é a sua 
suspensão. Seja ela para que se espere uma legislação civil nova, 
que eu também, como o colega do Paraná, sou titular do 1.0 Oficio 
de Registro Imobiliário de Porto Alegre, que já festejou há muito 
os 100 anos, além de manter na Capital a privaticidade do Registro 
Torrens, posso dizer o quanto nos atrasaria entrasse essa lei em 
vigor hoje, não amanhã, hoje. 

O sistema nela introduzido, é resultado do est.udo, do trabalho 
de colaboração trazidos, principalmente, de São Paulo, de elementos 
de todo o Brasil, não só do Rio Grande do Sul. 

O Rio Grande do Sul, o mais que fez, foi, digamos, participar 
supletivamente de sua elaboração em relação a São Paulo. 

O resultado está, principalmente, na escrituração, no que eu 
entendo seja o livro mais importante dentro do Registro Imobiliário, 
e ao qual se deu a denominação de Livro n.o 2. 

O sistema se aproxima, em muito do Argentino, e nos parece 
atender, seja através, digamos, no entendimento das autoridades 
judiciárias competentes, porque a Lei foi sempre muito ampla no 
sentido de deixar a essas autoridades, no caso, em geral às Corre
gedorias, o poder de verificar as condições, ou não, nos Ofícios, da 
~plicação imediata, ou não, da opção ou não de livros de folhas 
soltas e até do sistema de fichas. 

Eu, particularmente, adotaria de imediato para o Livro n. o 2, 
o sistema de fichas, com a aprovação de nossa Corregedoria, e o 
adotaria por entender que é o serviço mais fácil e mais rápido, talvez 
não dotado de maiores precauções. 

Confesso que, por um outro lado, o adiamento da Lei nos per
mitirá, não por um ano, que também julgo demasiado, mesmo porque 
confesso que não aguentaria mais um ano de Protocolo. Confesso 
que o adiamento da lei, por mais algum tempo, nos permitirá vcri-
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ficar quais as precauções que deverão ser adotadas, se, como no roeu 
caso, eu preferisse o sistema de fichas ao do Livro de folhas soltas. 
Parece-me que o livro de folhas soltas, pelo manuseio, sofrerá 13m 
desgaste muito grande. Por isso, opto pelo sistema de fichas. 

Quanto a isso nós, os Oficiais do Registro de Porto Alegre, 
realizamos, sempre entendendo que a lei entraria em vigor a 1.0 de 
Julho, várias reuniões e procuramos, nessas reuniões, chegar a uma 
conclusão sobre a melhor forma de acautelar-nos, aquilo que o regis
tro imobiliário deve representar, a segurança) a validade e a auten
ticidade do ato jurídico e não chegamos, os quatro Oficiais do Regis
tro de Imóveis de Porto Alegre a uma conclusão. Dentro mesmo 
da Lei, dentro do sistema de fichas, qual seria ainda o melhor mé
todo para acautelar o extravio de uma ficha retirada do fichário? 
Se quatro Oficiais de Registro de Imóveis da Capital de um Estado, 
em várias reuniões, não conseguiram ainda chegar a uma conclusão, 
é de se prever como essas dificuldades serão maiores ainda em todo 
e~te nosso imenso Brasil. 

Portanto, um pouco mais de tempo, de que possamos dispor, 
parece-me interessante, para que possamos, efetivamente, aplicar a 
Lei 6.015/73, se ela ainda for, então, a mesma. 

Estas as retificações que entendi cumpria fazer, face à sua mo
destia e à afirmação de que o trabalho teria sido mais do Rio 
Grande do Sul, o que não é exato, ~ pois meu Estado nele ,apenas 
traba lhou supletivamente. As grandes honras são e serão de São 
Paulo." 

- Em seguida, foi dada a palavra ao Doutor ERNESTO 
EMILIO CALANDRAJ ilustre representante da República Argentina, 
que assim se pronunciou: 

"Queridos amigos. 

Les pido desculpas, voy hablar en castellano, espano], para que 
por lo menos yo me pueda entender. 

QuieTO dejar sentadas previamente, robandoies un poco de 
ticm po, algunas bases para que no solamente podamos entender el 
idioma que vamos hablar, sino tambien el idioma, la nomenclatura 
tecnica, la nomencJatura jurídica que voy emplear. Yo créo que em
pezé a entender um poco el Derecho Registral recién ql:Jando com
prendi dos términos: sistema y técnka; quando hemos hablado aqui 
de sistemas registrales, yo lIevo mi imaginación, m~ mente aI mayor 
o menor grado de aplicacíón de los principias rcgistrales y de los 
principios de Derecho Civil todos, que rigern la adquisición, trans
misión, modificación, expulsión de los dercchos rea1es, es decir, a todo 
lo que hace jurídico, exclusivamente jurídico registral. 
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En cambio, quando hablamos de técnica, vamos a entender todo 
aquello que have con que esos princípios, van a ser llevados a la 
organizaciófl dei registro de nuestro escritório. Es decir, son dos 
cosas completamente. diferentes. Yo entiendo que nuestros sistemas 
registra]es de certa manera son parecidos, ustedes sanen que eI Có
digo Civil Argentino tiene una tremenda influencia deI ... , es casi 
una copia, Ma buena copia deI Código de Freitas. De manera <tal 
que no vamos a estar bablando idiomas diferentes. En quanto a la 
técnica, bueno, hemos tenido la suerte de tener em Argentina um 
Instihlto de Derecho Registral. Por eso les deda yo a muchos de 
ustedes a Iiloche que me dava la impressi6n de que ustedes todavia 
no hán compreendido la tremenda importancia que va a tener en. 
Brasilll, el Instituto de Registro Inmobiliario deI Brasil. Ustedcs 
estaban hablando de fuerzas que, enfin, anteponen a los intereses 
de su classe. Ahora ustedes tienem con el Instituto una fuerza que 
todavia desconocen. Por eso no quice hablar ayer, porque la alegria 
que yo siento por la creación destc Instituto, no la pueden sentir uste
des, que desconocen todavia la projectión que va a tener ese Instituto 
en el futuro. Perdonen, pera hay que tener un poco de experiencia. 

Nosotros empezamos también muy de abajo para poder llegar 
a lo que estamos, regiendo de certa manera, la aplicación de nuevas 
técnicas, no solamente en latino América, sino tambén en Europa. 

Entonces, eso por una parte. Por otra parte tengo que recor
darles que mi pais está organizado sob la base de un Gobierno 
Federal y de GobienlOs Provinciales, similares a los Estaduales como 
lo hay aqui, pero coo b desgrada, si quieren, de que los Registros 
están centralizados. Nosotros tenemos, y eso no es un orgulho." 

Após· fazer algumas considerações sobre o prob~cm~l de centra
lização dos Registros na Argentina o Df. Calandra continuou: 

"Los Registros tienen una gran importancia social y econômica, 
y por eso, voIviendo aI tema que aqui se há tratado para no irme mas 
lejos, les digo que teoemos nosotros una e.xperiencia enquanto a 
esas aplicaciooes técnicas que queremos voltar sobre todos aqueHos 
que nos requieren y estamos a servício de cada uno de ustedes con 
muchisimo gusto, es decir, nosotros hemos cometido muchos errores, 
hemos avançado dos pasos para retroceder uno y eso todos los dias, 
de manera tal que algunos de los problemas que ustedes tienen y 
que veo, asi presiento existen en la ley, pueden ser quiça rcsueltos 
con la simple observaCÍón de como nosotros hemos dado mrestras 
cabeças contra las paredes. 

Y, por exemplo, y hablando ya deI tema que habia traido ai 
adelante roi antecesor Elvino, les digo quc en la provincia de la pampa 
quando todavia el folIa real llevava hojas sueltas era una pretension 
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este Director de Registro tuvo el corage civil que se necesita para 
organizar su Registro sobre esa base aun sin tener la ley. 

Para terminar, les queria decir el llevava su Reg.istro tal como 
la ley mandava, en protocolo, en libros, pero un par de empleados 
de su oficina comenzó a hacer un Registro paralclo. Que pasó? que 
quando salió Ialey él ya tcnia adelantado el trabajo. 

Creo que no es esa la mejor solutión, evidentemente no es de 
desear. Quiça la solution que há propuesto Elvino Silva es muy 
interesante, es decir, que una ley permitia ir adelantando a los Regis
tros que pueden hacerIo, que pratiquen la nueva ley. 

Para terminar les queria decir que quando la experiencia que 
nosotros hemos tenido en la Argentina, con respecto a la aplicación 
de la ley, nos dicc que en un princípio la ley fué conocida por muy 
poca gente, aun ya con la plena aplicación en las ciudades impor
tantes, sio embargo, todavia no era conocida, hasta há un par de 
anos de su aplicación. Es decir, era conocida solamentc por los Re
gistradores pero no por eI resto de las personas involucradas en la 
ley, y lo que cs mas, la lucha mayor se produce contra la mentalidad, 
como les puedo decir, , ., no quiero emplear la palavra conservadora 
porque no es, no me va dar e] 10 que quieTo significar, como pucdo 
decirIes, la mentaHdad de quen. há estado durante 40 anos aplicando 
una ley y se encuentra de golpe frente a otra ley que le cambia ,toda 
la técnica. Entonces encontramos una resistencia, les estoy hablando 
de una experiencia nuestra, una rcsistencia inclusive en nucstros pro
pios registros, es decir, en nuestros propios empleados, que acostum
brados a trabajar de una cierta y determinada manera, entonces no 
entienden primero y despues la entienden pero no se acostwnbran 
a utilizar las nuevas técnicas. Eso há hecho que de facto la aplica
ci6n de la ley se haya hecho gradualmente y aun há provincias en las 
quales la aplicación de la ley nueva, há seis anos de su promulgación 
todavia no se há produzido eo un cien por ciento, se dan cuenta? 
No se olvideo usteáes que estamos hablando de organismos estaduales 
cuyos prcsupuestos no contemplan, muchas veces, todas las necessida
des de un escritorio de la categoria de los Registros de Inmuebles. 

Finalmente para terminar yo les digo por mi parte, en represen
tación dei Instituto deI Derecho Registral de la Universidad Notarial 
Argentina y dei Centro Internacional dei Derecho Registral em todo 
lo que sea posjble, para comentar a su dispositión. Pero también 
estamos a dispositión de todos ustedes eo Buenos Aires donde since
ramente les digo los esperamos con los braços abiertos. 

Nada mas," 

- Na mesma data, às 14,30 horas, o Meritíssimo Juiz de 
Direito da 1.a Vara dos Registros Públicos desta Capital, Doutor 
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GTLBERTO VALE1\TTE DA SILVA, proferiu, de improviso, inte
ressante palestra tendo por tema aquela mesma Lei, pondo em des
taque suas v,mtagens sobre a legislação que regula, atualmente, a 
execução dos serviços atinentes aos Registros Públicos, e criticando 
a prorrogação do prazo relativo à sua entrada em vigor, que a seu 
ver nada justificava, - pois se não saira irrepreensível, a despeito 
de sua daboração haver levado precisamente quatro anos, entendia 
poder ela ser aperfeiçoada sem necessidade de se lhe sustar a vigência, 
segundo, aHás, é habitual proceder-se em casos semelhantes ou até 
idênticos, consoante, aliás, tem acontecido com o Decreto n.O 4857 
de 1939, que atualmente rege a matéria objeto daqueles registros. O 
ilustre Juiz, se pôs, ainda, à disposição de todos quantos quisessem 
discutir a matéria sob exame, com a finaUdade de esclarecer alguns 
de seus pontos considerados obscuros, convite esse que foi aceito 
por diversos oficiais, tendo os debates, informalmente estabelecidos, 
ultrapassado, de muito, o tempo a eles res rvado, - talo interesse 
que despertaram. 

Às 16,30 horas, do mesmo dia, os participantes do Encontro 
visitaram o Tribunal de Justiça, onde foram recebidos pelo seu Pre
sidente, DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DE 
OLIVEIRA, - e a Secretaria da Justiça do Estado, cm cuia sedc 
estavam sendo aguardados pelo titular da Pasta, PROFESSOR· WAL
DEMAR MARIS DE OLIVEIRA JUNIOR, - em ambas essas vi
sitas tendo mantido cordial palestra tanto com o Chefe de nosso 
Poder J ud ic.hh'i o como com aquele Secretário de Estado. 

No dia 21, às 9 horas, foi apresentada a chapa para eleição 
da primeira Diretoria do Instituto, - que teve lugar duas horas 
mais tarde e da qual foi lavrada a seguinte: 

Ata da Assembléia Geral Ordinária do. Instituto. de Registro Imobi
Iiário. do. BI'asil para eleição de sua primeira Diretoria. 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 1974 (mil no
vecentos e setenta e quatro), no Salão de Convenções do Hotel 
Eldorado, sito à Rua São Luiz n.o 234, nesta cidade, às 11 horas, 
reuniram-se em Assembléia Geral numerosos Oficiais de Registro 
de Imóveis, outros servidores da Justiça do Brasil, a fim de eleger 
a primeilra diretoria do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
criado no dia 19 do corrente mês. Assumiu a presidência o Sr. 
Oswaldo de Oliveira Penna, o qual convidou a mim, Maria Helena 
Leonel Gandolfo., para secretariar os trabalhos, bem como Dona Anna 
G. Loureiro de Oliveira e Sr. Carlos Henrique Sales para servirem de 
escrutinadores, e em seguida apresentou a seguinte c.hapa paJa refe
rida eleição: para presidente Julio de Oliveira Chagas Neto, S. Paulo; 
para vice=presidentes: Jether Sottano, S. Paulo - Cleto M. de Moura, 
P·ará - Tabosa de Almeida, Pernambuco - Francisco Casemiro 
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Martins Ferraz, Minas Gerais - Oly Erico da Costa Fachjn, Rio 
Grande do Sul - Elbe Pospissil, Paraná - Murilo Ramos, Guana
bara; para 1.0 secretário Elvino Silva Filho, S.P., Campinas e para 
2.° secretário Roberto Baier, Santa Catarina; para 1.° tesoureiro 
Helio Ferrari, S. Paulo, e para 2.° tesoureiro João Martins Costa 
Neto, Bahia; para o Conselho Fiscal; Antonio Bastos Ramos, Distri
to Federal, José Deloterio Alves, Goiás e Arsenio Serrou Camy, Mato 
Grosso, todos esses casados; para suplentes do Conselho Fiscal; 
Kyrana Atherino Lacerda, Santa Catarina, Maria Eloiza Rebouças, 
S.P. Martinópolis e Carlos Ulisses de Carvalho, Paraíba, sendo a pri
meira viúva, a segunda solteira, maior e o terceiro casado; todos bra
sileiros, residentes e domiciliados nas cidades onde exercem suas fun
ções de servidores da Justiça. Pediu, então, a palavra o Sr. Alti.flo Lo
rena Machado, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Capiva~ 
ri, S.P., e propôs a Assembléia que a diretoria fosse eleita por aclama~ 
ção. Colocada em votação essa proposição foi unanimemente apro
vada. Em seguida o Presidente submeteu à aclamação da Assembléia 
os nomes integrantes da chapa apresentada, tendo sido unanimemente 
aprovada com uma vibrante salva de palmas, e, congratulando-se com 
os eleitos o Presidente dedarou-os empossados. Comovido e emo
cionado, o presidente da Diretoria eleita agradeceu a todos a escolha 
do seu nome para presidir os destinos do Instituto de Registro Imo
biliário nos três primeiros anos de sua vida. E, como nada mais 
houvesse a ser tratado, foi encerrada a Assembléia. Do que, para 
constar, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Eu, 
Maria Helena Leonel Gandolfo, secret'tÍria da Assembléia que .a 
lavrei. 

Julio de Oliveira Chagas Neto - São Paulo, Elvino Silva Filho 
- S.P. Campinas, Tabosa de Almeida - Pernambuco, Oswaldo de 
Oliveira PenDa - São Paulo, CIeto M. de Moura - J>ará, Antonio 
José de Abreu Filho - S.P. Dracena, Avelino De Bona - São 
Miguel d'Oeste - Santa Catarina, Luiz da Silveira Pena - São 
José do Rio Preto - São Paulo, Antonio Valente Simões, - São 
Paulo, Paulo de Tarso da Rocha Lessa - Presidente Prtllclente -
S. Paulo, Edmir Viana de Moura - Caçapava - São Paulo, Ge
raldo Malvar - Distrito Federal, Plinio Marin - Votuporanga -
S. Paulo, José Barreto Netto - Marília - São ""Paulo, Adroaldo 
José de Menezes - São Bernardo do Campo - São Paulo, Fer
nando de Barros Silveira - São Paulo, Helíautho de Siqueira Lima 
- Distrito Federal, Gilka Martins - Campo Grande - Mato 
Grosso, José Delotério Alves - Carmo do Rio Verde - Goiás, 
Carlos Henrique Sales - Belo Horizonte - Minas Gerais, João 
Borges Fonseca - Ubcrlandia - Minas Gerais, Sylvjo Paulo 
Duarte Marques - Porto Alegre ~ Rio Grande do Sul, Jether 
Sottano - São Pa.ulo, Maria Eloiza Rebouças Martinópolis -
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São Paulo, Eudides d!e Castro Filho - São Paulo, Oly Erico da 
Costa Pachin - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Art ino Lorena 
Machado - Capivari - São Paulo, Guilherme Gimenes - Jacupi
fanga - São Paulo, Roberto Baier - Blumenau - Santa Catarina, 
João Luiz Teixeira de Camargo - Campinas - São Paulo, Pedro 
Silveira Gonçalves - São Paulo, José Fernando De Conti - São 
Caetano do S11Il - São Paulo, Tácito Morato Krahenbuhl - Pira
cicaba - São Paulo, Jair Barbosa - São José do Rio Preto - São 
Paulo, Halo Cooti Junior - Curitiba ~ Paraná, Benedicto de 
Godoy Camargo - Itatiba - São Paulo, Elbc Pospissil - Curiüba 
- Paraná, Ruy Ferreira da Luz ~ Curitiba - Paraná, Astrogildo 
Gobbo - Clllritiba ~ Paraná, Antonio Bastos Ramos - Distrito 
Federal', Nelson Pereira Seba - Camapuã - Mato Grosso, Oscar 
Salazar Moura da Cruz - Campo Grande - Mato Grosso, Amado 
Dagoberto Ricardo Souza - Guaira - São Paulo, José Amin -
Tres Lagoas - Mato Grosso, Athayde José de Oliveira - Nhan
deara - São Paulo, Hilário da Silva Passos - Descalvado -
São Paulo, Hildegar Oscar Kossatz - Ponta Grossa - Paraná, 
Lourival Santos Lima - Ponta Grossa - Paraná, Arsênio Serrou 
Camy - Aquidauana - Mato Grosso, Julia Roque - Coronel 
Pabrkiano - Minas Gerais, João Elias de Moura - São Sebastião 
~ São Paulo, Anna G. Loureiro de Oliveira - Campo Grande -
Mato Grosso, Kyrana Atherino Lacerda - Florianópolis - Santa 
Catarina, Armindo Costa, Americana - São PaIo, Selva Palma Ri
beiro - Florianópolis - Santa Catarina, GIeci Palma Ribeiro Melo 
- Florianópolis - Santa Catarina, Dalton de Toledo Ferraz -
Botucatu - São Paulo, Tercis de Melo Almada - Itapetininga -
São Paulo, Clovis Vassimon - Sertãozinbo - São Paulo, Antonio 
Luciano OUveira - Caraguatatuba - São Paulo, Maria Helena 
Leonel Gandolfo - São Paulo, Hélio Ferrari - São Paulo, Joaquim 
Gilberto - Luziania - Goiás, Severo de Rudin Canzianj - Lon
drina - Paraml, José Henrique de Azevedo - Matão - São Paulo, 
Thyrso Francisco de Queiroz Assis - Capão Bonito - São Paulo, 
Alvaro Barbosa - São Paulo, Francisco Bertino de Almeida Prado 
- Bragança Paulista - São Paulo, Orivaldo Pavão - São Paulo, 
Maria da Gloria Coteim Barbosa - São Paulo, Oscar Fontes Torres 
- São Paulo." 

Eleita por aclamação,. confonne se vê da Ata acima transcrita, 
ficou assim constituída a primeira Diretoria do Instituto de Registro 
Imobiliário do Brasil: 

Presidente: Julio de Oliveira Chagas Neto 

Vice-presidentes: Jether Sottano, Cleto M. de Moura, Tabosa 
de Almeida, Francisco Casemiro Martins Ferraz, Oly Erico da Costa 
Fachin, Elbe Pospissil e Murilo Ramos; 
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Primeiro Secretário: Elvino Silva Filho; 

Segundo Secretário: Roberto Baier; 

Primeiro Tesoureiro: Helio F€rrari; 

Segundo Tesoureiro: João Martins Costa Neto; 

Conselho Fiscal: Antonio Bastos Ramos, José Delotério Alves 
e Arsenio Serrou Camy; e para Suplentes do Conselho Fiscal: Kirana 
Atherino Lacerda, Maria Eloiza Rebouças e Carlos Ulisses de Car
valho. 

Às 15,30 horas, tiveram lugar os trabalhos de organiza,ção da 
DelegaçãO' Brasileira qe deverá participar do 11 Congresso interna
cional de Derecho Registral, a realizar-se em Madrid, Espanha) ainda 
no ano em curso, - bem como da formação das Comissões encarre
gadas de promover estudos e elaborar as teses a serem apresentadas 
no citado Congresso. 

Às 17 horas, foram os participantes do conclave honrados com 
a palavra do Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da J llstiça do 
Estado, Desembargador Márcio Marlins Ferreira, que assim se pro
nunciou sobre a fundação do Instituto· de Registro Imobiliário do 
Brasil: 
Discurso do Desembargador Márcio Martins Ferreira 
DO. Corregedor Geral da Justiça 

"A coragem de realizar sempre deu ao mundo a medida de suas 
grandes conquistas, tornando possível na marcha dos séculos a CODS

,trução dos pilares da história de várias civilizações, localizadas em 
épocas diversas. Não só pelas inteligências supradotadas, consti
tuindo a classe dos sábios, como dos heróis que fizeram das armas 
um instrumento de vitória da Humanidade, como, ainda, pela ge
nialidade criadora dos homens que desde o mais primário artesanato 
até a mais apurada técnica, em todos os campos da inteligência e da 
imaginação, tomou o Mundo a fejção grandiosa de hoje, vinda do 
fundo dos tempos. A História Universal consagra o valor do Homem 
como pedra angular da civilização de hoje, demtro da qual nos encon
tramos debatendo na confluência das águas de dois rios, cujas margens 
põem em confronto a Terra e o Espaço Sideral, sem se saber ainda 
para que planeta vamos transferir, em definitivo, os sonhos do futuro. 

Mas o destino do Universo, na sua incógnita, não est,í. atemmi
zando a vida terrena. Os homens continuam a fazer de sua criati
vidade o pretexto imediato dos seus objetivos. Enquanto o campo 
da técnica caminha a largos passos, suprimindo velhos métodos da 
atividade humana, há um espírito que não parece: o da prim~lzia do 
DIREITO. Enquanto as raízes do Homem derem sua própria seiva 
ao mundo jurídico - e isto é uma determinante terrena - a imagem 
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do Direito continuará a inspirar como sempre o fez, desde os primór
dios de eras distantes, as sociedades humanas. 

Essa ligeira digressão nos ocorreu tendo em vista o empolgante 
acontecimento que constitui o 1.0 Encontro de Oficiais de Registro 
de Imóveis do Brasil, onde o tema central, na moldura fascinante 
de seus estatutos, é o da criação do INSTITUTO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO DO BRASIL, destinado a congregar num só auditó
rio, de caráter nacional, a nobilíssima classt: dos SERVENTUÁRIOS 
que sob o signo da JUSTIÇA têm a responsabilidade de manter em 
segurança e tranqüilidade, no regime dos princípios que informam a 
legislação específica, a propriedade imobiliária e todos os fatos que 
lhe são adjacentes. É uma idéia em ação que se alia ao mesmo espírito 
que caracteriza na década revolucionária o nosso Brasil como uma 
totalidade em movimento, ou, numa linguagem mais despojada, um 
gigante em movimento. Nasce profundamente auspicioso o novO 
Instituto já em organização, engajando-se na arrojada meta do novo 
destino nacional e assegurando a este pujante impulso, na esfera dos 
negócios imobiliários, a tranqüilidade jurídica que compõe a efetivi
dade dos direitos reais. 

A iniciativa da Associação dos Serventuários de Justiça de São 
Paulo, tendo à frente um dinâmico organismo diretor, sob a Presi
dência deste idealista puro e combativo que é o grande companheiro 
JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, abre novos horizontes para 
os estudos do Direito Imobiliário, na imensa dimensão da geografia 
brasileira, a fim de especular nas suas fontes e universalidade a evo
lução permanente de suas nuances. Transpondo as fronteiras que até 
aqui marcaram o sucesso da Associação adstrita aos interesses da 
classe, lançam-se os profundos alicerces de um lNSTITUTO que irá 
iluminar todas as veredas inçadas de ocasionais dificuldades dentro 
da versatilidade dos registros de imóveis. Conjuga-se o paralelismo 
de interesses~ ou seja, os da classe e o doutrinário, embasados ambos 
em objetivos altamente discriminados. 

Basta olhar para os caminhos da História para se ver o que 
representa a preocupação elevada do aperfeiçoamento e atualização 
dos simpósios de Direito Imobiliário, no Instituto em organização. 
Neste mundo em mudança, mais do que nunca, o Judiciário na sua 
total fisionomia não pode ser o reduto inexpugnável da era do arte
sanato. A estagnação seria a sobra da agonia. Uma Instituição que 
sabe meditar sobre o seu destino, para um trabalho de adaptação 
às transformações sociais, é uma instituição com vida. E isto é sinô
nimo de alma, de sincronização com os novos rumos de uma sociedade 
que já vê perto a manhã mágica de um novo século, quando a ficção 
científica é quase uma literatura real 
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A idéia, pois, que se faz vitoriosa neste solene encontro dos Ofi
ciais de Registro de Imóveis, que cuida de um direito muito rente 
à vida, revela a pujança de uma classe que na corrida do tempo não 
perde o fôlego e se afeiçoa às mutações sociais que reclamam cada 
vez mais as renovadas formas do conhecimento lmm,ano. 

A Corregedoria Geral da Justiça paulista é um órgão crítico que 
pode depor sobre o valor funcional dos que em 110SS0 Estado arcam 
com as responsabilidades dos Cartórios de Registro de Imóveis, os 
quais prestigiam em nível superior tão importante setor da vida 
judiciária. É na relevante função que exercem o momento cruciante 
do diagnóstico preciso da regularidade do registro, cujas implicações 
se estendem a um histórico geral e documental que não prescinde do 
exame rigoroso do elo do direito de propriedade em plena funciona
lidade sócio-jurídica. Na freqüente apreciação dos processos de dú
vida, nos quais os dignos Oficiais oferecem restrições, impugnando 
o imediato registro, por encont.rarem deficiências e obscuridades 
incompatíveis com sua legitimidade própria, é quase urna constante 
o acolhimento da objeção oficial, numa viva demonstração de grau 
de capacidade dos dignos Serventuários a que cumpre resguardar a 
sua fé pública juris tantum. E assim procedendo, oferecem eles à 
imagem da Justiça, em toda a sua gnmdiosidade, o mais respeitável 
conceito da opinião pública, sL~ropre vigHante às possíveis fallias q'ue 
em eu juízo conduzem a uma crítica intransigente. 

N a sua origem multisecular o Registro de Imóveis vem de Uma 
falha histórica que sa indo do direito pretérito, em fisionomias diversas 
veio a encontrar o seu veio, no direito brasileiro, no período do 
Brasil Império como o Registro de Hipoteca e o Regjstro Geral, 
desembocando, já na República, numa configuração ditada pela 
doutrina civilista, em que se destacaram os debates de Teixeira de 
Freitas e Conselheiro Lafayette, como arautos de um sistema que 
mais próximo do tedesco, afastou-se do sistema francês, que incluía 
o domínio em ato jurídico que dispensava a transcrição. A questão 
debatida em nível doutoral, na época, acabou por ser incluída no 
Código Civilt com o apoio de CLOVIS. (Artigo 856). Nesta estrada 
que conservou em suas margens o eco de muitas polêmicas, foram 
abertas no curso do' ültimos anos, algumas variantes legislativas, que 
ainda supervisionam o regime das transcrições. Surge, agora, a 
expectativa da nova Lei de Registros Públicos, cuja vigência foi 
adiada para o próximo ano. É uma lei para os 110SS0S tempos, 
cumprindo, assim, que seja atenta aos revolucionários problemas que 
se debruçaram sobre uma nova civilização, de tipicidade descontraída 
na sua multifacetaria composição realista. Anuncia-se o ressurgi
mento do sistema alemão, que acrescenta em relação ao nosso atual 
a existência de livros fundiários nos quais estão cadastradas todas as 
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propriedades, o que, no passado, foi considerado inaplicável em nosso 
meio. Ainda não se conhece a redação final, mas é certo que a idéia 
de renovação será um elo com a realidade em que vivemos. O legis
lador jamais poderá ser insensível às imposições que transcedem a 
um critério meramente político. As leis superam os homens. 

O Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, na esplêndida 
vinculação com os estudos permanentes a que se propõe, terá logo 
uma missão importante para desvendar os novos caminhos do sistema 
que for implantado em 1975. Virá à baila, por certo, a sistemática 
do direito imobiliárib alemão, que em síntese compreende cinco 
princípios: o do sistema imobiliário, o da inscrição, o do consenti
mento, o da prioridade e o da publicidade. Verifica-se que a doutrina 
alemã "agrupa os princípios e normas relativas ao registro imobiliá
rio em duas classes, uma constituída pelas regras do direito imobi
liário formal e a outra pelas que compõe o direito imobiliário mate
rial". As regras que dizem respeito ao processo do registro e às con
dições para efetuá-lo perante os funcionários encarregados de fazer os 
competentes assentamentos constituem o "direito imobiliário formal". 
Já os preceitos que dizem respeito ao valor e eficácia da posição que 
a pessoa adquire ao obter a transcrição formam o "direito imobiliário 
material" . 

Quanto ao sistema brasileiro atual são destacados como requi. 
sitos intrínsecos, enquadrados no direito imobiliário material, os 
que entendem com a obrigatoriedade da inscrição, ou transcrição, a 
prioridade que estabelece, a fé pública do registro, as modificações 
do conteúlo da propriedade imobiliária e a retificação do registro. 
Os requisitos extrínsecos que constituem o direito imobiliário formal, 
destacam-se no que diz com a organização do registro, aos órgãos 
incumbidos de realizá-lo e às formalidades necessárias à transcrição 
em geral. 

O direito alemão exige que os interessados no registro estipu~ 

lem contrato para que a transcrição seja feita. Semelhante negócio 
jurídico contratual de fim específico não existe em nosso Direito. 

Uma observação: embora nossa lei seja explícita em relação aos 
livros que interessam ao registro dos títl:llos translativos da proprie
dade imobiliária, como sejam, o protocolo, o livro de transcrição de 
transmissões, o indicador real e o indicador pessoal, tem sido comum, 
nos serviços de correição no interior, constatar a falta do livro de 
indicador real. E a importância deste é manifesta, como repert6rio 
que é de todos os imóveis que figuraram no livro de transcrição das 
transmissões e em outros. 

Aguardemos, agora, a vigência da lei de Registros Públicos, já 
embrionada, para que o grande INSTITUTO que hoje ganha sua 
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gloriosa programação intervenha nos estudos e debates das inovações 
que virão para acudir a um outro Brasil, diferente daquele que ainda 
dormia no berço esplêndido como um gigante indiferente à sorte do 
maravilhoso povo brasileiro. 

A Universidade de Direito Imobiliário que se agrega às finali
dades do INSTITUTO que ora assume a liderança de um ambicioso 
plano de especialização e disseminação, terá pela frente as enormes 
dimensões dos fenômenos jurídico-sociais de uma civilização que se 
transforma em trepidante multiplicação dos problemas que envolvem 
a propriedade imobiliária e todos os seus consentâneos nos negócios 
que transbordam para a complexidade do intercâmbio mundial. 

E tudo isso sugere uma outra advertência: será preciso, desde 
logo, que o estudo da Cibernética entre nas cogitações dos responsáveis 
pela eficiência dos Registros Imobiliários. A Cibernética "filha da 
simbiose de necessidades científicas e militares, é apenas um belo 
nome, de estirpe grega, para a segunda revolução industrial", Dela 
podemos dizer que será a alavanca de alterações e de adaptações 
sociais e irá reformular o próprio Direito. Ela se apressa a penetrar 
em todas as áreas da atividade humana, como o "fruto da árvore 
da ciência do bem e do mal". Como já se tem notícia "à medida em 
que o Brasil vai entrando na era do computador, sua aplicação vai 
se difundindo e se multiplicando": - registros públicos e controles 
sobre propriedades (móveis e imóveis); registros de comércio, apli
cações no terreno fiscal; contabilidade computada em bancos, INPS 
e etc. 

A verdade é que a Cibernética está modificando o comporta
mento dos indivíduos, em função das recém-introduzidas relações de 
estrutura de poder, do processo produtivo, do mecanismo do tra
balho e até dos controles de natureza burocrática e política, que afe
tam diretamente o destino de cada ser humano. 

Já' se alarma mesmo que o emprego da eletrônica e da Ciber
nética ameaça, desde já, no seu nascedouro, os próprios direitos indi
viduais, historicamente protegidos, e que dizem respeito à liberdade 
e à inviolabilidade do cidadão. É uma consideração, sem dúvida, 
que desperta temor, mas que, por certo, adianta muito a corrida dos 
efeitos de tal intervenção nos domínios do Direito. 

Sugestões existem que é tempo de criar em nossas Escolas a 
cadeira "Cibernética e Ciência do Direito", para estudo das múltiplas 
implicações da utilização do computador - como "Feiticeiro 
do, Século XX", e que está abrindo novos horizontes à huma
nidade. 

O congestionamento da Justiça nos grandes centros já vem recla: 
mando o uso da Cibernética. Aqui em São Paulo já existe uma 
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programação para ser executada. E somos pioneiros. A Justiça 
da Guanabara também elaborou um plano-piloto de serviços, para 
emprego do computador na administração da Justiça. Há ali um 
p)ant!lalllento dividindo em três fases de implementação. Na primeir~ 
fa~e haverá o controle e implantação dos cadastros da Vara de 
Execuções, para controlar o st'atus da população carcerária. Eu} 
segundo lugar, os controles mecânicos quanto a indultos, sursis e 
falos modifjludores da pena. A experiência visa criar um sist~ma 
informativo e permitir um fluxo de informações entre os Poderes 
Judiciário e Executivo. 

Indui o plano, ainda, o controle dos processos distribuídos pela 
Corregedoria e o andamento dos mesmos nas Varas. Na fase final, o 
propósito é manter bem fácil a consulta da jurisprudência e infor
mações da legitimação em geral. 

Toda essa fascinação, todavia, não pode nos levar ao esqueci
mento de que a automação de nossos dias é parte de um processo evo
lucionário que nos legou o século XIX. Só as técnicas de hoje 
são novas: os conceitos eram conhecidos há mais de um século, daí 
podermos afirmar que - Pascal (inventou o primeiro computador 
mecânico), Jacquard (o tear - a primeira máquina operada por 
meio de cartões perfurados) e Charles Babbage (máquina analítica), 
que ficou nos desenhos. Se tivesse sido construída, trabalharia como 
os computadores eletrônicos de hoje - e concebeu a máquina des
tinada a calcular e imprimir tabelas matemáticas - nasceram antes 
do tempo. O desejo de mecanizar, portanto, não é invenção nossa. 

A conquista do espaço propiciou no mundo de hoje o desenca
deamento de todas as forças que o engenho humano soube conceber. 
Valeu a técnica e não somente a genialidade. 

Como a Cibernética acena para a vida da Justiça, tomamos este 
pouco tempo para focalizá-la. E no rico cenário deste Encontro, 
que prepara as bases de um novo futuro, em meio às mais promis
soras realizações, era oportuno realçar tudo que em perfeita sim
biose constituirá amanhã um dos altos objetivos do magnífico re
sultado de uma brilhante idéia. Brilhante e definidora da grandeza 
de um pugílo de homens que não pcrdem a chama do ideal que ilu
mina os seus corações. 

E podíamos justificar mais: assim como a poesia é a taquigrafia 
da alma, a Justiça é o computador das aspirações que comandam o 
destino do homem. 

Prossiga esta idéia pela larga estrada da verdade e do sucesso. 
Que o mundo de amanhã não possa surpreender os arautos desta admi
rável iniciativa nas surpresas de um novo status que antes não tives
sem prevenidO' na superior visão do Instituto quc hoje toma corpo e 
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grandeza. Temos a imensa sutbfação de registrar no coração de São 
Paulo e do Brasil, como uma transcrição imutável no tempo e no 
espaço, a nossa confiança e a nossa fé nos homens que tiveram a 
genial e corajosa primazia em criar uma Universidade de Direito Imo
biliário. E assim será o INSTITUTO que motiva o I Encontro dos 
Oficiais de Registro de Imóveis! de cunho nacional. 

Foi para nós um priviIégio desta esplendorosa reunião. A Cor~ 
regedoria Geral da Justiça participa intensamente deste glorioso 
acontecimento. 

Sejam as nossas últimas palavras de incentivo aos adm_iráveis 
realizadores deste Encontro. E realçamos, com muito orgulho, a 
presença dos eminentes Corregedores Gerais da Justiça de todo o 
Brasil, que aqui vieram estimular e engrandecer este memorável con
graçamento, ajudando a plantar uma semente que será a árvore 
frondosa de amanhã, e a sombra de todos os brasileiros que erguem 
com a mais pura vibração cívica o lábaro da Justi ça, símbolo da 
fé cristã." 

- A noite, do mesmo dia 21, o casal Júlio de Oliveira Chagas 
Neto ofereceu um jantar na Mansão França, homenageando {) Poder 
J udidário e recepcionando os colegas e participantes do I Encontro de 
Oficiais de RegiGtro de Imóveis do Brasil e amigos, ao qual compa~ 

receram o P residente do Tr ibunal de Justiç'u Desembargador José 
Carlos FerreIra de Oliveira e Senhora, Ministro e Sênb,ora José 
Geraldo Rodri'gues de Alckmin, o Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral, Desembargador Ad r.iano Marrey e Senhora, o Vice Presi
dente do Tribunal de Justiça e Senhora Gentil do Carmo Pinto, os 
Corregedores Gerais da Justiça de São Paulo, Desembargador Mareio 
M.artins Ferreira; de Brasília, Desembargador Lucio Batista Arantes 
de Pernambuco, Des.embargador Geraldo Magela Dantas Campos; do 
Rio Grande do Sul, Desembargador Paulo Boeckel Veloso, os Se
nhores Desembargadores Fernando Euler Bueno, Flavio Torres, 
Francisco Thomaz de Carvalho Filho, Henrique Augusto Machado, 
HerácUdes Batallia de Camargo, José Cavalcanti Silva, José Eduardo 
Coelho de Paula, Moacir Cesar de Almeida Bicudo, Pedro Barbosa 
Pereira, Tácito Morbach de Goes Nobre e Senhoras, os J1uizes Marcelo 
Martins Mo ta., Ralpbo de Barros l\1onteiro, José de Melo Juoqueira 
Agripino Vieira de Souza, Edgard Aparcddo de Souza, Renato Tor
res de Carvalho Filho, Paulo de Aquino Machado, Ruy de Mello Al
mada, Gilberto Valen te da Silva, Silverio Paulo Braccio, os curadores 
Nicolau Zarif, Roberto Garcia Durand, e elevado nú.mero de outros 
Juízes, Promotores de Justiça, Advogados, serventuários e suas es
posas, tendo o ágape transcorrido num ambiente de grande alegria e 
cordialidade. 
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- No dia 22., illtimo dia de rcumao, realizou-se às 20 horas, 
nos Salões do Hotel Eldorado, a sessão solene de seu encerramento, 
à qual compareceram, além dos participantes do simpósio, grande 
número de pessoas gradas, entre as quais figuravam Magistrados" Pro
motores, Advogados, Senhoras e Senhores Oficiais de Rcgis~ro de 
Imóveis, ~ tendo sido a sessão presidida pelo Ministro do Supremo 
Tribunal Federal) Doutor José Geraldo Rodrigues de Alckmin, -como 
convidado especia~, que havia sido, para fazê-lo, pelo Presidente do 
novd Instituto, Senhor Julio de Oliveira Chagas Neto, - o qual para 
tanto lhe dirigiu as seguintes palavras: 

"Excclentíssimo Senhor Ministro José Geraldo Rodrigues de 
Alckmin: 

Antes de mais nada, cumpre-me agradecer a Vossa Excelênda 
a honra que nos concedeu de aceder ao convite que lhes d irigimos para 
participar deste memorável Encontro, do qual resultou a fundação do 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, - e distinguir-nos com o 
seu valioso pronunciamento sobre o significado da iniciativa que lhe 
deu origem. 

Realmente, ninguém melhor do que o querido amigo, - pelo 
brilha de sua inteligência invulgar, amp1itude de cultura jurídica, e 
longa vivência das lides judiciais, em todos os mais variados aspectos, 
- poderia dispor de melhores credenciais para discorrer sobre a 
sistemática a que obedece, entre n6s, a execução dos serviços atinentes 
ao Registro Imobiliário. 

Velho amigo, que sabemos ser, dos serventuários da Justiça, 
que tanto lhe devem pelas atenções com as quais sempre os distin
guiu em toda sua carreira de Magistrado exemplar, - não só e 
apenas por aqueles predicados intelectuais, senão também pela 
educação finíssima que ~ caracteriza seu espírito, - tal foi a razão pela 
qual sentimos que não podíamos deixar, de abusar, mais uma vez, de 
sua generosidade, a fim de que nos honrasse com o seu pronuncia
mento sobre a iniciativa em apreço. 

Ao mesmo tempo, pois, que lhe solicitamos escusas pelo tra
balho que lhe demos, - é com a mais viva satisfação que lhe agra
decemos a forma gentilíssima com que se dignou atender-nos". 

Em seguida, o Minjstro J.osé Geraldo Rodrigues de Alckmin 
pronunciou a palestra abaixo trunscrita, ao fim da qual foi longa
mente aplaudido: - Disse sua Excelência, na oração alulida: 

"Solicitado a escrever o prefácio de um livro de Lopes Cardoso, 
declarou o eminente professor Paulo Cunha que não encontrara ra
zões que o justificassem, mas o pedido lhe era, ainda assim, "grata
mcnte irrecusável". 
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Não sei de mais adequada qualificação que aponha ao convite 
de Júlio de Oliveira Chagas Neto, para que vos dirigisse a palavra 
no encerramento deste Primeiro Encontro de Oficiais do Rregistro de 
Imóveis do Brasil. 

O convite me veio de personalidade de escol, admirada pelas 
altas virtudes de que se reveste e pela dedicação à atividade pro
fissional, que tanto honra, - de Júlio de Oliveira Chagas Neto. 

E a mim me permitiria manifestar o apreço aos serventuários 
que, na extensão do território nacional, com probidade e eficiência, 
a-sseguram a realização do direito imobiliário. 

Era, portanto, "gratamente irrecusável" a convocação. 
E no atentar o que havia de dizer-vos, afastei desde logo os 

temas particulares da área específica das vossas funções. Porque, nem 
acrescentaria eu o que valesse à já realizada permuta de vossos 
conhecimentos e observações! que enriqueceram este encontro; nem 
poderia agredir-vos a paciência tomando mais [tempo que o necessá
rio para trazer-vos os meus aplausos. 

De notar, aliás, que do nosso vellio Regulamento dos Registros 
Públicos, de 1939 - já não haveria interesse maíor em pesquisar-lhe 
assunto que ensejasse dissertação. Depois de relevante papel que, na 
linha dos diplomas que o antecederam desde o império, prestou à 
disciplina da propriedade imobiliária, apresta-se o Regulamento, a 
figurar no rol dos monumentos legislativos ultrapassados - amndla 
que, revitalizado por sucessivos diplomas legais intermitentes venha 
proiongando a sua existência prestativa. 

Da nova Lei 6.015, de 1973, não seria, ainda, oportuno ocupar
-me, em suas minúcias. Sujeita a adaptações que a ajustem às normas 
relativas aos direitos autorais e à sua proteção, ou a novas regras de 
direito privado, deve da aguardar, ainda, alterações que lhe hajam 
por bem fazer. 

Observe-se aliás, que nenhum diploma legislativo existe que se 
possa pretender completo e perfeito, em seu nascedouro. A marca 
das obras humanas é a contingente falibilidade, que se traduz em 
imperfeições. 

E as falhas das leis, as menores, corrige-as .a sábia aplicação 
delas, dentro dos possíveis limites da interpretação. E as que outro 
remédio não tenham, hão de ser depuradas pela pr6pria correção 
legislativa, quando as exigências da prática o aconse1lhem. 

A elaboração, desde logo, de sugestões que, na revisão do novo 
diploma, lhe eliminem falhas, é tarefa de vosso encargo, e prestante. 

Desejo, portanto, falar-vos, em linhas gerais, do que de vós 
depende, em sua aplicação, o direito futuro. E da certeza de que COf

respondereis às funções que c1e vos atribui. 
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Desdc que, entre nós, se procurou dar estrutura ao regime 
imobiliário - nascido, como sabeis, com a Lei 1.237, de 24-9-1864 
- ainda que houvesse antecedentes na lei chamado "Registro do 
Vigário" ou nas leis hipotecárias, a deficiência maior do nosso siste
ma de registro se prendia à transcrição dos títulos, quase sempre de
ficientes na descrição e na identificação dos imóveis a que se deferiam. 

Recordemo-nos dos velhos instrumentos particulares do século 
passado, em que a identificação dos imóveis transmitidos se fazia pela 
simples menção de "uma sorte de terras" no local cuja denominação 
genérica se inseria os, lindes e os pontos duradouros que lhes permi
tissem a fixação das divisas eram estranhos à documentação. E as 
velhas marcas da posse deveriam completar, na realidade dos fatos, a 
omissão dos títulos. 

Decorria, daí, a grande redução da eficácia, na prática, dos 
Registros. A descrição dos imóveis pecava pela vaguidade dos linútes 
ou pela simples menção do local em que se situariam. A prevalecente 
doutrina, na vigência do Código Civil, de que a transcrição não 
equivale à prova absoluta do domínio, aliada à situação decorrente 
da imprecisa identificação dos bens, diminuia substancialmente o 
valor, na prática, dos registros, como excludente de demandas e 
rcveladores da propriedade. 

Cuidou, a legislação, de obviar o inconveniente. 

Assim, no ainda vigente Regulamento de Registros Públicos, o 
legislador já se mostrou de maior exigência, na individuação dos 
imóveis transcritos. Não impedia isto, entretanto, que desmembra
mentos e alienações parcelares de tal forma se fizessem que, de ma
neira pronta e cabal, pelo só exame dos termos da transcrição, não 
se possa estabelecer a extensão dos bens a que se referem os titulos 
de domillio. 

Era recomendável, portanto, se passasse quando possível, como. 
forma de aperfeiçoamento do registro ao começo do cadastramento 
da propriedade no Brasil. 

Nem é nova a idéia, que represente um estágio mais avançado 
em nosso direito imobiliário. 

Em Portugal, já o Alvará de 9 de junho de 1801, determinava 
a organização, pelos cosmógrafos, como se dizia então, pelos cosmó
grafos do Reino, do Cadastro e Livro GemI da Propriedade. E as 
disposições do Alvará "não puderam então, mercê de diversas cir
cunstâncias, entre as quais avulta a força da tradição romana, ter 
prática execução". 

"É e~ta a razão porque o registro hipotecário e depois o re
gistro predial foram organizados em Portugal na base precária da 
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descrição de prédios, feita pelo funcionário encarregado do registro, 
sem referência a qualquer cadastro ou identificação precisa, feita por 
técnicos, que geometricamente delimitassem o imóvel". 

E não foi diversa a situação 00 Brasil. Reconheceu~se, sempre, 
entretanto, a necessidade de bem identificar os imóveis para que Q 

registro possa publicar eficazmente, ao lado de sua situação jurídica, 
a sua dara situação física. 

Já agora, com a matrícula deles, caminha-se para a propriedade 
cadastrada, desejada desde o longinquo ano de 1801. Daí a matrícula 
do imóvel, em que deve ele ser cumpridamente descrito, permitindo
-sc-llIc. fusão ou desmembramento, respe.itado, sempre, o princípio da 
in dív i d 1.1 ai iza ç ão. 

Este é, ao que eu tenho, o ponto central a ser fixado, na reforma 
vindoura. 

A exigência da pe~'feita identificação do imóvel matriculado, de 
modo a Dã~o ensejar dúvida sobre a localização, área, confrontações, 
virá a permitir que se afastem questões sobre o domínio e que o 
direito real publicado pelo registro, possa, afinal, constituir-se 'na 
pnltica, a imbatível presunçãO' de propriedade. 

E este serei., em relação à simples transcrição de títulos hoje 
adotado, uma etapa evolutiva, no tocante à eficiência do registro de 
imóveis,. como elemento de segurança do domínio. -

D~peDde, portanto, a eficácia que se pretende atribuir ao registro, 
da competência e do zelo dos oficiais, no cumprimento da lei. 

Tanto mais que, com intuito de possibilitar a perfeita execução 
do serviço, se abriram opções que permitem realizá-lo rápida e segu~ 

ramente. Menciono algumas das medidas que se me afiguram sim· 
plificar, consoante as peculiaridades dos casos, os servjços, a escolha 
do tamanho de livros, de acordo com as conveniências, o desdobra
mento deles, a escrituração por meios mecânicos, os livros em folhas 
soltas, a substituição dos Indkadores pelo sistema de fichas. 

O novo sistema de trabalho poderá permitir, assim, que r.api
damente se executem as tarefas do registro e que, pelo simples exame 
das l11atrículas e dos atos que a ela se prendem, se obtenha o pronto 
conhecimento da situação .iiurídica do imóvel. e a sua perfeita indi
viduação. 

E é esta a idéia capital a cU,ia realização tenderá a legislação 
vindoura, 

Não terá ela eficácia maior, porém, nem produzirá os desejados 
efeitos se, na prática, a sua aplicação se divorciar do princípio que a 
inspirou. Dai porque, no exame da legalidade e da validade dos 1l-

BOLETIM DA ASSOCIAÇ.lO DOS SERVKNTUARlOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ~ 

- 53 



tutos, a função do Oficial apresentará suma relevância, para obstar 
registros que distoem das exigências da Lei. 

E ré por isso que considero da mais alta valia reuniões como a 
que acabais de realizar, bem como a criação de Instituto que vos con
gregue para as mútuas consultas e exames dos termos que dizem com 
as vossas atividades. 

O exercício profissional abrange a maior parte da atividade diária 
do homem e, por essa razão, é um grande elemento aglutinador dos 
que cumprem tarefas idênticas. As associações profissionais consti
tuem, podanto, naturais organismos de cooperação e de aprimora
mento. 

Vossa uniã,o há de permitir meios mais amplos c eficazes de 
comunicação c assistência, extensivos a todos os que exercem o mesmo 
servjço público, nesta grande pátria de dimensões continentais. 

Não será, assim, o fenômeno comum dos grupos de pressão que, 
inspirados por motivos meramente egoístas, se limitam à defesa de 
simples vantagens próprias. 

Defenderá interesses legítimos e será uma permanente inspiração 
e um incentivo contínuo para o aperfeiçoamento dos serviços dos Re
gistros Públicos no Brasil. 

Orientareis, na prática, as melhores soluções para realizá-las com 
eficiência e segurança. Apontareis correções necessárias ou conve
nientes. E o vosso esforço comum será, portanto, o de criar a cons
ciência da relevância das funções que aos Oficiais do Registro se atri
buem, e da alta soma de responsabilidade que lhes toca. 

Muitas vezes ouvirei, nos dias que correm, pregar que os ser
viços de registro deverão ser confiados a repartições públicas, ou a 
administração dilrcta do Estado. 

b o legítimo interesse público o que há de ditar a opção a ser 
feita. -

Enquanto os vossos serviços se desempenharem com a probi
dade, a rapidez, a segurança de que se reveste; enquanto em termos 
de estudo e de aperfeiçoamento, os vossos esforços continuarem a 
obter os mais profícuos resultados, a vossa eficiência afastará a pos
sibilidade de que outra estrutura dos serviços que desempenhais possa 
meJhormente, atender ao interesse público. 

Tenho, assim, que merece largos aplausos a realização deste con
gresso, em que lançais as bases seguras e definitivas de fecunda co-par
ticipação de experiência e de estudos, p<1ra o apri moramento das fun
ções relevantes que desempenhais, em todo o País. 
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Os que acompanhamos os vossos serviços e sabemos da correção 
e da fidelidade com que a eles vos e.ntregais, cordialmente vos traze
mos as nossas felicitações. 

E com elas e com eles - com as nossas felicitações e com os 
nôssos aplausos que se encerre este primeiro Encontro dos Oficiais 
do Registro de Imóveis do Brasil." 

- Em seguida o Professor Elvino Silva solicitou a palavra para 
dizer o seguinte: . 

"Eu pedcria agora a palavra, Senhor Presidente, como membro 
da Diretoria eleita, usando da faculdade que me confere o Artigo 22 
- Letra "c" dos nossos Estatutos, a fim de propor fossem conside
rados sócios honorúrios deste Instituto pessoas de expressão naciooul, 
que tenham cooperado para a sua criação. Inegavelmente, os três 
nomes que vOu pronunciar, colaboraram, de maneira eficientíssima) 
para o brilho da formação do Instituto, aqui proferindo palestras e mi
nistrando ensinamentos, pondo de lado, para tanto, OS seus afazerc~. 
Eu gostaria assim, de apresentar, à c-onsideração da Diretoria ~ os 
nomes do Ministro José Geraldo Rodrigues de Alckmin, do Supremo 
Tribunal Federal, do Desembargador José Carlos Ferreira de Oli
veira, - Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nos 
honrou com a palestra de abertura do nosso Encontro, e do Desem
bargador Maróo Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça, que 
também aqui nos brindou com wna excelente conferência a respeito 
das transformações e da mecanização que os registros públicos de
verão sofrer. 

Desejo, ainda, apresentar à consideração da Diretoria do Insti
tuto os nomes do Senhor Geraldo Magela Dantas Campos, D.D. 
Corregedor Geral do Estado de Pernambuco, do Doutor Lucio 
Baptista Arantes, D.D. Corregedor Geral da Justiça do Distrito 
Federal; do Desembargador Paulo Boeckel Veloso, D.n. Corregedor 
Geral do Estado do Rio Grande do Sul, que nos honraram, sobrema
neira, com sua presença, e do Doutor Gilberto Valenite da Silva, Me
retissimo Juiz do Direito da Vara dos Registros Públicos da Capital 
- para inscrição no quadro de sócios consultivos do nosso Instituto. 
Agora, uma última proposição Senhor Presidente. 

Pedem, os nossos Estattltos, ainda, no Artigo 22 - letra "d", 
que sejam considerados sócios correspondentes dos Oficiais dos Re
gistros de Imóveis que se destaquem no estudo do desenvoiv.unento do 
registro imobiHário. Não hú dúvlida que, quando Oficiais de Regis,
tros de Imóveis de outros países aqui compareceram espontaneamen
te, atrave'ssando o Atlântico ou transpondo aiS· fronteiras dos seus 
países, ~ o fizeram, sem sombra de dúvida, para prestigiar a criação 
de nosso Instituto. 
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Então eu proporia à consideração da Diretoria, como sacIas 
correspondentes do InstlÍtuto de Registro Imobiliário do Brasil, os 
nomes de José Serrano Terrades, Juan Fuentes Lodez e Adolfo Callan
tes, membros do ilustre Colégio Nacional de Registradores de la Pro
priedad lnmobil de Espanha, e, ainda, o nome do meu querido amigo, 
Ernesto Emitio Ca[andra, - um dos incentivadores mais ardorosos da 
criação de nossa entidade, desde o inicial encontro, que tivemos, no 
1.0 Congresso Internadonal de Direito Registral da Argentina. Ele 
representa aqui o Instituto de Derecho Registral de la Universidad 
Notarial Argentjna e o Centro Internacional de Derccho Registral, 
com sede em Buenos Aires. 

Uma vez aprovada esta minha proposta pela Diretoria, a esses 
novos e ilustres sócios do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil 
serão expedidos os Estatutos correspondentes. 

Ainda, nesta oportunidade, meu querido amigo JULIO DE 
OLIVEIRA CHAGAS NETO, - quiseram nosso colegas honrar-me 
com a missão de lhes servir de interprete, para testemnhar a você, o 
Comandante supremo da Campanha em que todos tomamos parte e 
hoje plenamente vitoriosa, - os seus mais vivos agradecimentos pelas 
gentilezas com que os distinguiu, - e testemunhar-lhe o alto apreço, 
a grande admiração e a profunda amizade, de que lhe ficaram sendo 
devedores. 

- Assim, como prova desses elevados sentimentos que lhe 
dedicamos, - peço às prezadas colegas Kyrana Lacerda, Oficial do 
Registro de Imóveis de Florianópolis, a dona Vitória Penna, Oficial 
maior do 16.0 Registro de Imóveis desta Capital e a Maria Eloisa 
Rebouças, que sejam portadoras da modesta lembrança que temos a 
ventura de lh:e ofertar, - ao mesmo tempo que solicito a minha 
esposa homenagear a sua, pela colaboração valiosíssima que se ,dignou 
prestar~lhe, ~ a fim de que a realização deste Conclave atingisse o 
prestígio que alcançou". 

Em seguida falou, também, o ilustre representante da República 
Argentina, Senhor Ernesto Emilio Calandra, que proferiu o seguinte 
discurso: 

"Me dirrijo asi, sin ningum protocolo, mis palavras porque quiero 
dejar de lado ,toda clase de representación que he traido aqui para 
esta reunión y dejar de lado roi verdadero sentimiento; es decir, voy 
hablar comigo. 

No lo voy haver para agradecer porque realmente creo que no 
hay nada de extraordinario eo la forma como me han colmado y 
abrumado de atenciones, usted Don Julio, Elvino, Eloiza, Baier, 
Fernando, todos ustedes, enfin. Simplezmente se han comportado 
como brasilenos y no hay nada extraordinario eu lo que ustedes ban 
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hecho. Tampoco corrcsponderia que mencionara a Rosoaldo y todo 
su equipo co la Secrelaria porque conosco esa tarea, porque es mi 
tarea y cntooces sé perfecta[))Cnle que se realiza coo amor, eoo cariüo 
y sin esperar absolutamente nada. 

Entonces no quiero dirigirme a ninguno de ustcdes, Di tampoco 
a São Paulo. una ciudad que rccién voy a poder apreciar quando 
llegue a Buenos Aires y cierre los ojos y dejc entonces lugar a la 
recoodación y a la saudade. 

En cambio, si , vo:y a dirigirme a Dias Duestro Seiior, fuente de 
toda razón y justicia para pedirle sinceramente todo beneplácito. toda 
bendición posible para el Instituto de Registro Inrnobiliário de! Brasil, 
para pedirle que no sea solamente um Instituto para la delensa de 
una clase, sino también que vaya más aliá que vaya a elevación, aI 
perfeccionamiento dei Derccho Registral, porque la elevación y el 
perfeccionamiento deI Derccbo Registral brasileiio va a ser, co defi
nitivo también, la c1evación y eI perfeccionamiento de todo Dueslro 
continente. 

Voy a pedir también a Dios que las nucvas leyes que se 
editen aqui en Brasil tangao siempre eo cuentn que la técnica 
debe servir el sistema y nunca jamas cambiar un sistema que es 
bueno, que está dentro dei alma dei pueblo, para acomodarlo a una 
técnica que eo quaiquicr momento puede cambiar. 

V, finalmente, quiro referirmc o dirigirmo ya no a Dias, SiDO 
a Brasil, a esta tierru, para decirle coa todo coraron que puede contar 
comigo. 

Nada mas." 

- Mais tarde, ou seja, às 22 horas, realizou-se, nos salões do 
Nacional Club, o banquete de encerramento do concJave, ao qual 
compareceram o Senhor e Senhora Ministro José Geraldo Rodrigues 
de Alckmin, o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral Desembar
gador Adriano Morrey e Senhora, o Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Gentil do Carmo Pinto, e Senhora, os Cor
regedores Gerais da Justiça de São Paulo, Desembargador Marcio 
Martins Fcrreira; de Pernambuco, Desembargador Geraldo Magela 
Dantas Campos; do Rio Grande do Sul, Desembargador Paulo 
Boeckel Vcloso; do Distrito Federal, Desembargador Lucio Batista 
Arantes, iDúmeros outros membros de Dossa mais Alta Corte de 
Justiça, Magistrados, Promotores, Advogados, Oficiais de Registros 
de Imóveis com suas esposas, e muitos outros Serventuários da Jus
tiça. 

Após o banquete Ialou, em primeiro lugar, o senhor Julio de 
Oliveira Chagas Neto, que dirigiu aos presentes as seguintes palavras: 
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"Ante o ensejo que o.ra nos oferece o encerramento deste nosso 
primeiro encontro, durante o qual tivemos a satisfação gratíssima de 
conviver com todos quantos dele participaram, - e graças a cuja 
~lta compreensão nos foi possível fundar o INSTITUTO DE REGIS
TRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL, penniti-nos que vos dirija, mais 
1:lma vez, algumas palavras para vos exprimir nossos profundos agra
decimentos pela aoolliida que destes ao convite que vos dirigimos para 
tomar parte neste 'condave, bem como pela valiosa colaboração que 
:nos conoedentes e sem a qual a criação daquela entidade represen
tativa de nossa classe jamais poderia ter ocorrido. 

Digo-vos, com toda sinceridade, que foram ditas inesquecíveis, 
- esses, que passamos juntos, não s6 pelas gentilezas com que nos 
distinguistes,oomo pela sinceridad'e com a qual vos devotastes ao 
estudo da problemática a que obedece a execução dos serviços ati
nentes ao Registro de Imóveis em nosso País, que urge modernizar 
e dinamjzar quanto antes, tal como foi unanimemente reconhecido, 
sob pena de sua prática se tornar em breve totalmente obsoleta. 

Apraz-nos, ainda, tornar extensivos nossos agradecimentos às 
ilustres Autoridades Judiciárias que se dignaram aceder ao nosso con
vite para que nos honrassem com sua presença e se manifestassem 
sobre o tema deste primeiro encontro, iluminando-nos com as luzes 
de sua cultura jurídica. Outrossim, não podemos, na oportunidade, 
deixar de agradecer, do fundo de nosso coração, a todos os colegas 
que nos auxiliaram, direta Olt indiretamente a promover a organi
zação do vitorioso encontro que ora se encerra sob os melhores 
auspiclos, - pela criação, que lhes ficamos devendo, do Instituto 
de Registros de Imóveis do Brasil. 

Aos nobres representantes da Espanha e da Argentina cabe-nos, 
por igual, testemunhar-l'hes os sentimentos de nossa imorredoura gra
tidão pelo seu comparecimento a este simpósio, para o sucesso do 
qual muito concorreram, através das contribuições que nos ofereceram 
para melhor elucidação dos problemas aqui debatidos. 

Terminamos, assim, meus queridos amigos, a primeira etapa da 
jornada que nos propusemos empreender, os Oficiais de Registro de 
Imóvers de todos os quadrantes da Pátria - para dotar o Brasil de 
uma instituição nos moldes da que vem de ser fundada. 

Praza a Deus que possamos prosseguir unidos na mesma cami
nhada gloriosa, até a consecução plena de todos os objetivos que, por 
meio da novel entidade, nos decidimos alcançar, não só para maior 
e mais íntima união de nossa classe, mas para engrandecer, também 
os foros de nossa civilização. 

A todos, pois, e finalmente, temos a satisfação de repetir, mais 
uma vez, - muito, - muito obrigado e que Deus pague, a todos, 
pela alta compreensão e bondade reveladas neste Encontro de Amigos." 
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Em continuação, o Professor Tabosa de Almeida, nosso prezado 
colega de Recife - que tanto contribuiu, aliás, para o êxito do 
Encontro, - pronunciou brilhante discurso, vazado nos seguintes ter~ 
mos e ao fim do qual foi longamente aplaudido: 

"Quem pisa o solo sagrado, da terra. das bandeiras, antes de 
tudo tem que- agradecer a Deus pela bênção concedida. 

Porque é aqui onde os principais alquimistas do progresso criam 
a riqueza nacional com as fórmulas mágicas do trabaJlho. 

Neste laboratório do desenvolvimento existe um cadinho no qual 
são caldeadas todas as raças do mundo, numa das mais completas 
miscigenações da humanidade. 

A lição das bandeiras serviu aos brasileiros de todos os q1Jadran
tes, que agora realizam a volta às origens da brasilidade vindo a este 
Eldorado em busca de outra espécie de esmeraldas - o "know-how" 
dos novos bandeirantes. 

O que se aprende com Julinho, com Sottano, com Oliveira 
Penna, com Elvino e com os demais companheiros e colegas de São 
Paulo, os próprios mestres da oonvivência humana, como André 
Maurois, não foram capazes de ensinar. Nem a estima que passa de 
chapéu na mão e não diz nada à alma, nem a indiferença que cor
teja ... 

A filosofia dos nossos colegas não admite o formalismo do 
chapéu na mão, porque nem sequer usa chapéu; tampOluco admite a 
corte da indiferença, porque esta não encontra guarida no seu coração. 

~ uma fiJlosofia que se espelha na simplicidade re numa bondade 
que inspira conJiança e nos deixa cnleiados e presos na teia de 
aranha da mais pura e sincera amizade. 

Foi neste clima do mais profundo calor humano que fundamos 
o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que em última análise se 
destina a demonstrar, com palavras e com fatos, mais com fatos do 
que com palavras, - a importância da classe dos Oficiais de Registro 
de Imóveis do nosso País. 

A significação do Registro Imobiliário nos regímes democráticos1 

e especialmente no regime estabelecido pela Revolução, ainda não 
foi fixada. 

Um dos pontos fundamentais dos regimes políticos antlcomunis
tas está na preservação do direito de propriedade, corolário lógico da 
liberdade. 

Sem a propriedade privada não é possív,el haver liberdade nem 
democracia. 
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A posse dos bens materiais é uma aspiração natural de todos os 
homens, que com ela procurar ê:t estabilidade pessoal e da família, e 
o que se convencionou chamar de tranqüilidade de espírito. 

- ~ 

Ainda que adquiridos os bens, se a posse é contestada, a meta 
prevista não pode ser atingida. 

E como evitar essa contestação? - Através da segurança das 
transações imobiliárias, que só se pode obter com um sistema de 
registro que ,resguarde os seus mais altos obj'etivos. 

Por isso é necessário que o Instituto analise todas as implicações 
do assunto e apresente sugestões aos Poderes públicos destinadas a 
melhora.r a sistemática da Lei 6.015 e .a assegurar as garantias fun
cionais indispensáveis à manutenção da independência 'com que devem 
agir os titulares, a fim de que o processamento dos registros não 
sofra influências subalternas. 

A responsabilidade civil e penal dos Cartórios pelos atos por eles 
praticados dá direito aos seus servidores à contraprestação correspon
dente. 

Também o Instituto deve fazer pesquisas no seu setor de ativi
dades para que, quando se for examinar qualquer reformulação das 
garantias constitucionais dos titulares de ofícios de Justiça, princi
palmente dos Oficiais de Registro de Imóveis, de maneira que não 
se retire da nossa categoria profissional aquilo que lhe é indispensável 
e que não se lhe pode negar sem menosprezo aos direitos pêculiarcs 
ao regime, e ainda sem ferir um princípio basilar das democracias -
a propriedade privada e a segurança que lhe é consectária, a qual se 
confunde com a própria segurança da Nação e dos seus cidadãos. 

L-

A segurança da coletividade e da Nação resulta da segurança 
individual dos. que as integram. 

Não há segurança sem ordem nem ordem sem segurança . Sem 
ordem e segurança também não se pode pensar em tranqüilidade. E 
sem tranqüilidade o progresso é uma utopia. 

Foi movido por este Credo que fundamos o nosso Instituto e 
vamos fazê-lo porta-voz da nossa crença. 

Inspirados pelas lições dos bandeirantes, viemos a São Paulo 
dispostos a inscrever no nosso estandarte aquela frase divina que~ 
como aconteceu com os exércitos de Constantino nas suas arrancadas 
hist6ricas, vimos brilhando nos céus da Paulicéia - "In hoc signo 
vinces", com este sinal vencerás. 

Sim, meus prezados colegas, - com este sinal venceremos." 

Por fim, o Desembargador Mareio Martins Ferreira, eminente 
Corregedor-Geral da Justiça de nosso Estado, pronunciou, de impro-
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viso, belíssima oração, enaltecendo a iniciativa do Encontro reaiÍzado 
bem como a criação, que deste resultou, do Instituto de Registro Imo
biliário do Brasil, entidade que mui.to poderá contribuir, realmente, 
para o estreitamento das relações entre todos os Ofidais de Registro 
de Imóveis do País, consi:deradas não apenas no que tange às respecti
vas atividades profissionais, - isto é, visando o aperfeiçoamento de 
sua execução, - mas, tamb6m, aquelas outras, de ordem mais alta, 
que objetivam fazer de nossa Pátria um Brasil cada vez mais uno, 
progressista e cristão, e torná-lo um exemplo, para o' mundo da 
elevada compreensão que deverá ex.istir entre os - seres humanos de 
todas as latitudes e origens, sob pena de levados pela omissão dos 
verdadeiros princípios éticos caminharem para sua própria destruição. 

A oração de Sua Excelência, - da qual vimos de fazer um inex
pressivo e pálido escorço, terminou sob longos aplausos, sendo o 
orador muito cumprimentado pela grandeza e beleza, dos conceitos 
emitidos em sua peça oratória, - terminada a qual foi encerrado 
o banquete. 

Tal é o rcstrospecto do que ocorreu durante os quatro dias em 
que tivemos a satisfação da presença, em nossa Capital, de tantos 
colegas, da maioria de nossos Estados , que aqui vieram para prestigiar 
a Fundação do Instituto de Registro [mobiliário do Brasil, objetivando 
dotar nosso País com uma entidade à altuf'd de seu progresso cultural, 
econômico c jlw" jjdico. 
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MINISTRO DA JUSTIÇA 

RECEBE A DIRETORIA DO INSTITUTO DE 
REGISTRO IMOBILIARIO DO BRASIL 

A fim de comunicar ao Ministro da Justiça, Doutor Armando 
Ribeiro Falcão, que nosso País se fará representar no 2.° CONGRES
SO INTERNACIONAL DE DERECHO REGISTRA L, a realizar-se 
em Madri, Espanha, de 30 de setembro a 5 de outubro próximos, -
esteve em Brasília a Diretoria do INSTITUTO DE REGISTRO 
IMOBILIÁRIO DO BRASIL, liderada pelo seu Presidente, Sr. Julio 
de Oliveira Chagas Neto. 

Gentilmente recebidos pelo titular da referida Pasta, Sua Excia. 
en.treteve agradável palestra com as personalidades integrantes do 
órgão diretor daquele Instituto, - durnnte a qual tomou conheci-o 
mento dos nomes indicados para formar a Delegação brasileira e de 
alguns dos trabaJbos que esta apresentará no citado Congresso. 

O ilustre Min.istro teceu, ainda, considerações sobre os motivos 
que· determinaram o adiamento do prazo para entrada em vigor da 
Lei D.o 6.015, de 31 de dezembro do ano próximo passado, -
adiantando que o Instituto será ouvido quando da reformulação desse 
diploma legal, e terminou assegurando aos visitantes que a vigência 
deste não mais sofrerá prorrogação alguma. 

Todos os membros da Diretoria do Instituto regressaram de Bra
sília encantados com a recepção que lhes proporcionou o ilustre Sr. 
Ministro da Justiça do atual, Governo. 
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HOMENAGEM 

PRESTADA AO CHEFE DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO 

Realizou-se no dia 15 de Maio llltimo, nos Salões de Festas 
do Palácio das Convenções do Anhembi, um monumental banquete 
em homenagem ao Exmo. Sr. DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS 
FERREIRA DE OLIVEIRA, pela sua eleição para a Presidência 
do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado. 

Essa manifestação de regozijo e apreço de que foi alvo, naquela 
oportunidade, o eminente jurista, - reuniu no banquete aludido 
elevado número de pessoas gradas, bem como representantes das 
mais elevadas categorias sociais, inclusive dos Poderes Leg~slativo, 

Executivo. 

O novo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça foi saudado, 
na ocasião pelo Doutor LUIZ ADOLPHO NARDY, tendo pronun
ciado o seguinte discurso: 

"Embora tenha a ventura de privar com nosso H\l1stre home
nageado há mais de 50 anos, num muito estimado relacionamento 
fraterno, não me colocaria em destaque dentre seus melhores amigos, 
para apenas almejar que tenha sido um deles. Não obstante o lon
gcvo conhecimento mútuo que provém da infância, perpassa pela 
adolescência, firma-se na mocidade e consolida-se na maturidade, 
nem por isso, ao fazer hoje a oferenda deste merecido e significativo 
preito, haveria de apelar para a benignidade de velho amigo, a fim 
de aqui falar da figura - por si mesma destacada - do ios.igne 
Presidente da mais alta Corte de Justiça do Estado. Porque, não 
será preciso ultrapassar os limites da fidelidade e do equilíbrio, nem 
usar tinturas excessivas ou dessordantes, para celebrar e reviver, 
ainda que em largos traços, a vida exemplar e a exemplar carreira 
daquele que neste instante, recebe o gesto de nosso acalorado e 
bem fundado respeito. 

As recordações são como os cabelos brancos. do coração: co]o
cam certa moldura de amenidade e põem destaque nas coisas lison
jeiras e banançosas da existência. As boas lembranças fazem com 
que as águas passadas tornem a passar de novo, tão límpidas como 
foram; com que se reaproxime de nós o tempo afortunado que se 
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distanciou; com que se ilumine, uma outra vez, para ser grata
mente revisto, o longo e proveitoso cam,inho que se percorreu. 

Era 1924. Era, então, uma São Paulo meio provinciana de uns 
700.000 habitantes, que havendo transposto o cerro da Avenida 
Paulista, escorregava em alamedas pela encosta sulina, a procura 
do vale do rio Pinheiros. Certa manhã de março, entre alvoroçados 
e intimidados, chegamos ao modesto e acolhedor casarão amarelo, 
onde nos esperavam os jesuítas do Colégio São Luiz, mal disfarçando, 
no preto solene das sotainas singelas, todos os matizes de suas vir
tudes, de sua bondade e de sua sabedoria. Naquele grupo de estrean
tes, entre crianÇí.'l e adolescente, também se achava José C,irlOS Ferreira 
de Oliveira, para iniciar um aprendizado que se prolongou por sete 
anos benfazejQs, imorredores na reminiscência de uma época des
preocnpada" esperançosa e por vezes gaiata, época tão gentil e ado
rável que pensávamos, como loucos, nunca mais se acabaria! 

Ali aprendeu José Carlos toda aquela disciplina salutar que os 
membros da companhia de Loyola adotaram e cultivaram, Ad 
Majorem Dei Gloriam. E, sobretudo, graças aos ensinamentos dos 
excelentes mestres e conselheiros, foi dali que nosso festejado desem
bargador saiu armado com a invencível couraça de uma sólida con
vicção moral. E, assim, também, colheu a noção essencial do im
perativo do dever, a qualquer custo e risco, que ficou sendo o estan
darte com o qual partiria para enfrentar e superar, vitoriosamente, 
as várias entrâncias de sua vida e de sua carreira. Os primeiros e 
sólidos conhecimentos básicos lhe foram, ao mesmo passo, transmi
tidos por um douto e nobre Cerdá, por um trepidante e transbor
dante Saboia d'e Medeiros, ficando-lhe como inquebrantável esteio 
para, sobre apoio tão robusto, construir mais tarde esplendida cultura 
jurídica. 

Partindo, um dia, do derramado e saudoso casarão amarelo, 
daquela pacata e aristocrática antiga Avenida Paulista, chegamos, 
juntos, mais alvoroçados agora do que intimidados, às famosas e 
sobranceiras Arcadas do Largo de São Francisco. 

Era 1931. Era uma outra São Paulo, que das toscas paliçadas 
erguidas em meados do século XVI, sobre a colina dominando o 
Tamanduateí - então livre e coleallte em menos de 400 anos, de 
simples aldeamento chegara ao seu primeiro milhão de almas e se 
prepaF'ava para vir a ser o maior aglomerado humano da América 
Latina. 

Na Academia conhecemos a filosofia do direito, adentrando 
pelos vários ramos das ciências j,urídicas e sociais; convivemos com 
as mais belas tradições daquele inesgotável reservatório de saber e 
de patriotismo; tomamos consciência da cidadania, da nação e de 
sua estrutura política. Verificamos que o direito é o amparo do ser 
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humano, desde o momento em que concebido e mesmo enquanto 
ainda vive no ventre materno, acompanhando-o em todos os seus 
passos e vicissitudes, protegendo-lhe a vida, a liberdade, a família, 
a honra, o patrimônio, ainda além da própria existência. Naquele 
cadinho de inteligência e de civismo, outrora aprazível Convento de 
São Francisco - onde passaram a funcionar os cursos jurídicos de 
São Paulo, desde 11 de agosto de 1827 - encontrou o jovem 
Ferreira de Oliveira, ao lado das preleções quotidianas que lhe ama
dureciam a vocação, toda uma gama de estimulos para desvendar 
sua personalidade, que já se entremostrava com destino a misteres 
de eleiç-ão. 

Se é verdade que os grandes homens vivem duas vezes, uma 
como homens e outra como grandes homens, esta verdade sempre 
marcou a vida do alcandorado amigo, de ontem e de hoje, em todas 
as suas etapas, pois a cada passo - de menino a jovem, da juven
tude à maturidade - nunca faltou o lado sensível e humano num 
paralelismo constante com seus elevados dotes intelectuais e de 
caráter. Justapondo uma natural simplicidade a gestos de criativa 
ambição, própria dos que não são f~itos para o mediocre, bem cedo 
esteve preparado a galgar os cimos que requerem qualidades dos 
realmente fortes, muito embora submetendo-se aos tramites da esca
lada com paciência e constância, até que lhe chegaram os louros do 
sucesso. 

Enquanto na Faculdade de Direito nos artilhavamos para a 
vida prática, reunindo todo um manancial de conceitos e princípios, 
também ali conviviamos com os ecos imortais dos que nela haviam 
cantado a mocidade inquieta, em seus arrebatamentos de amor e de 
ideal. E, quando o entardecer atirava seu jogo de luz e de sombras, 
no augusto patio em que tantos caminharam seus devaneios, ouvia
mos ainda as doçuras da "Lira dos Vinte Anos", ou as melancólicas 
estrofes do subjetivista Fagulldes Varela. Dentre eles, ainda e sempre 
elevando mais a voz, também nos emocionava recordar a genialidade 
do baiano Castro Alves, com seu "Navio Negreiro" de condoreira 
forma e inspirado conteúdo. 

Os primeiros contatos com o esplendor da um passado acadê
mico, que nos enebriava, logo foram sucedidos pelo sacolejar de 
pelejas que se prenunciavam na política. Surgiram, então, rebeldias 
e manifestações de desapreço que, nas Arcadas encontraram seu 
grande refúgio. Por um lápso, como se o tempo houvesse parado, 
largamos a rota predeterminada e nos atiramos às reivindicações e 
à luta. Mas, ainda em tempo, deixando para traz as cIarinadas e 
os tropeis, volvemos de novo aos cavalos-de-força da inteligência 
e prosseguimos para ouvir as últimas lições que nos preparariam 
futura missão construtiva. 
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Nos últimos anos do cunicolom qüinqüenal já despontavam as 
definitivas escolhas: uns seriam advogados, outros juízes, c, quiçá, 
ainda outros, entrariam pelos mil caminhos que o bacharel ousa 
enfrentar, no seu quase ecletismo e na universalidade de sua for
mação. 

Ainda trazíamos nos ouvidos a sóLida cultura de um Mario 
Mazagão, a cristalina exegese de um Augusto Cesar, a síntese colo
quial de Sampaio Doria, e a sutil ironia do brilhante Almeida Junior. 
Guardávamos, ainda na memória, as lições escorreitas e abalizadas 
de Ernesto Leme, ou os comentários precisos do afável Gabriel de 
Rezende Filho, quando, prestes a descermos as nobres escadarias da 
faculdade, prestes a enfrentarmos a realidade da vida, muitos de nós 
já haviam definitivamente encontrado respost.a à grande pergunta 
do porvir. 

Recém-saído da afamada escola, o desembargador de amanhã, 
seguro da vontade de vencer, começou o seu caminho: primeiro 
como Promotor Público; depois no Gabinete da Secretaria da Justiça; 
logo a seguir entrando definitivamente para a magistratura e en
contrando-se como Juiz Substituto na comarca de Araraquara, já 
em 1940. 

Como Juiz de Direito, a partir de Cananéia, andou exilado de 
seus meios sociais pelo interior do Estado, enquanto na quietude 
das cidades tranqüilus se abastecia de farta bagagem jurídica para 
surgir, apenas 14 anos depois, como Juiz Substituto de 2. a Instância. 
E, prosseguindo na ascensão persistente e assaz rápida, ingressou 
como Juiz do Tribunal de Alçada de São Paulo nos primórdios de 
1959, do qual foi, sucessivamente, Vice-Presidente e Presidente. 

Por seus merecimentos e inoonfundível dedicação aos misteres 
da magistratura, foi indicada, em plenária de Junho de 1965, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo) para exercer o altíssimo cargo 
de Desembargador, em cujo desempenho pôde ainda mais realçar 
os seus dotes naturais de arguto intérprete da lei e de profundo conhe
cedor dos fatos humanos, elaborando abalizados votos e resplendentes 
pronunciamentos que os anais forenses hão de guardar para ilus
tração dos que lhe seguirem o árduo e benéfico apostolado. Não 
se olvidando dos liames acadêmicos e na devolução de quanto dos 
mestres recebera, aceitou a cátedra de Direito Civil da Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica, desde março de 1959. 
Serviu, ainda, a causa da justiça como Presidente da Associação dos, 
Magistrados e como Corregedor-Geral, sendo finalmente eleito Pre
sidente do Tribunal de J nstiça de São Paulo, para o biênio de 1974-
1975. E, na destacada função que hoje desempenha, é o único de' 
nossa turma de bacharéis de 1935, que tenha empunhado chefia de 
um dos três poderes da república, não obstante o fato de que a 
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mesma grei produziu tantos outros Juízes talentosos e devotados, 
tais como: Odilon Costa Manso; Manoel Augusto Vieira Neto; Raul 
da Rocha Medeiros; Manoel Mendes França; Jonas Coelho Vilhena; 
Humberto Andrade Junqueira; José Eduardo Coelho de Paula; Zjgler 
de Paula Bueno; Lauro Malheiros e José Machado de Assis Moura. 

Alçando-se à galeria dos Presidentes do Colendo Tribunal deste 
Estado, o assinalado amigo, José Carlos, faz com que neste momento, 
em sua digna pessoa estejamos outrossim rendendo honras merecidas 
ao Excelso Pretório e à própria magistratura paulista. 

Recordemos, pois, muito de passagem, como convém à brevi
dade que já nos escapa de algum modo, a história centenária do 
atual Colégio de Magistrados que foi criado, como Tribunal de 
Relação de São Paulo e Paraná - para julgar causas, em segunda 
e última instância e "para comodidade dos povos" - na expressão 
literal da Constituição do Império de 23 de março de 1824. Insta
lando-se, porém, somente em 1874, com sete membros, sob a presi
dência de Tristào de Alencar Araripe, ouviu-se de todos, no velho 
recinto, o juramento solene e grave de "servir" bem e fielmente, o 
cargo de Desembargador, mantendo a constituição, as leis do Império, 
administrando justiça, com boa e sã consciência". Eram as primeiras 
vozes credenciadas de tantas outras que, sobrevindo a Repú bUca, 
comporiam a pleiade dos ilustrados varões a preencherem as fileirãs 
do Tribunal de Justiça, que fllncionou como tal desde 1892, perma
necendo válido c intangível, até hoje, a despeito das sucessivas muta
ções poHticns que nem de leve tocaram sua inibílidade e autonomia, 

Celebremos, ainda, embora de relance, as pessoas dos nobres 
instrumentos da justiça, os juízes, perpétuos na imortalidade de sua 
missão, altaneira e devotada, que através da jurisprudência não so
mente interpretam a lei, como a suplementam, a humanizam, vivi
ficam e rejuvenescem; que, muitas vezes, no desempenho do chamado 
"poder pretoriano", possuem e exercem 11ma facu1!dade ampla de 
criação jurídica, suprindo lacunas dos diplomas vig·:!ntes, e concor
rendo de fato para a formação de Um _direito normativo. 

Foi aconselhável e apropriado, sem dúvida, que assim tenhamos 
recordado e celebrado a judicatura, nós advogados, qJUe nela sempre 
temos visto a competência, a dignidade e a honradez. 

Como é apropriado que festejemos, neste passo, o eminente 
amigo e ilustrado Juiz, que hoje bem representa a magistratura e 
se tornou em definitivo aquele que intrinsecamente sempre fora, desde 
os verdes anos: um bom, um justo, um homem, um exemplo! 

Havia razões sobejas para esta homenagem, caro amigo José 
Carlos, egrégio Desembargador, Ferreira de Oliveira, havia razões 
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de sobra para que seus colegas dos bancos escolares, das pugnas 
acadêmicas, das cátedras e dos tribunais; para que seus amigos e seus 
adnüradores, enfim, lhe viessem agora e aqui ratificar a estima e 
rescaldar o genuíno apreço, neste momento de revisão de S1:la v~da 

bem vivida e bem doada em favor do lar, da sociedade e da pátria~ 

Motivos, para tanto, possuimos especialmente nós, da turma de 
1935, que unidos sempre estivemos, distantes muitas vezes, embora, 
mas unidos sempre na cordíal lembrança da mocidade de que juntos 
desfrutamos. 

Espedalmente os de 1935 temos razões para esta afetuosa e 
justa oferenda, aplaudindo neste momento, dentre nós estupendo ven
cedor, sem nos esquecermos também dos que se foram, deixando 
na saudade a certeza, como disse o poeta: 

i/Que há uma alma em cada gesto e em cada passo 
Das horas que se vão; 
Po.is fica a sombra de seu véu 00 espaço 
Fica o silêncio de seus pés no chão". 

E, a despeito da partida de muitos, os que ficamos bem sabe
mos que em cada um de nós havia e resta um pouco de todos. 

Bem sabemos, sobretudo, que em José Carlos Ferreira de Oli
veira se amalgamou, se cristalizou, se fundiu e se retemperou a 
essência das aspirações de todo o seu grupo de colegas e amigos, 
e que ele representa, se não o qHe somos, ou fomos, melhor ainda 
o que gostaríamos de ter sido! E que a nobreza de sua alma desafia 
o fulgor de seu talento!" 

Após o discurso d0 Doutor Luiz Adolpho Nardy, que foi longa
mente aplaudido, - usou da palavra o homenageado, Desembar
gador José Carlos Ferreira de Oliveira, - que proferiu a seguinte 
oração: 

"MEUS AMIGOS. 

Esta cativante homenagem, verdadeiramente excepcional e muito 
além de meus méritos, causa-me funda emoção e orgulha-me sobre
maneira pelo que representa. 

Bem sei que a djstinção se deve a uma insopitável manifestação 
de afetuosidade e carinho de antigos colegas de ginásio e da gloriosa 
Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco, coadjuvada ainda por 
diletos companheiros de magistratura e outros amigos mais chegados, 
aos quais, por isso mesmo, averbo de suspeição por amizade íntima. 
Este sentimento admirável, que traz em si o de solidariedade, basta 
para explicar a iniciativa generosa. 
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Entretanto, como há honrarias que ninguém pode receber par
ticularmente porque , pela própria naturez.a, transcendem à órbita 
individual para se projetar na função pública em que está investido, 
não hesito em recebê-la como um preito de ven~ração à Justiça 
paulista. 

A razão está em que o magistrado não pode se dissociar do 
seu cargo e, de sua relevante missão senão no recesso do lar. 

A maior parte de minha vida, inspirada nos bons exemplos pater
nos e nos preciosos ensinamentos dos Jesuítas, tem sido consagrada 
à instituição da magistratura, que amo desveladamente. 

Após curto estágio pela advocacia e pelo Ministério Público, 
vislumbrei a minha vocnção de magistrado e com ela me identifiquei 
por completo, fazendo-a um verdadeiro apostolado. 

Os primeiros anos da judicatura foram de intenso labor e exi
giram sacrifícios de toda a ordem. Venci gra.dualmente as d1ficul
dades que se interpuseram em meu caminho com ânimo forte e fé em 
Deus, que nunca me abandonou em momento algum. Oxalá, tivesse 
eu, naquela época, a visão e a experiência que se adquirem na idade 
provecta. 

Passei por Cananéia, São Joaquim çla Barra e São João da Boa 
Vista, procurando manter o prestígio do Judiciário pelo trabalho 
honesto e profícuo, com absoluto respeito da lei e sem favorecimentos 
a quem quer que fosse.. Conquistei bons amigos que ainda hoje 
conservo e reverencio, pelos predicados morais de que são portadores. 

Jamais olvidei aquele conceito lapidar de Montesquieu: _ "A 
magistratura togada, cuja função específica é fazer viver a lei, como 
expressão humana e social. da santidade do direito, eJ sem nenhuma 
dúvida; um grande pode-r espiritual, que desde a aurora da civili
zação vem lutando contra o que Tolstoi em um drama sublime cha
mou de "Poder das Trevas". 

Foi em São Joaquim da Barra, quando ainda bem. jovem, que 
conheci Chiquirnha, minh-a querida esposa e companheira de lodas 
as horas. Construí um lar feliz. enriquecido posteriormente por seis 
excelentes filhos, que 56 me propiciaram alegrias e a tranqüilidade 
necessária para bem exercer as minhas árduas funções. 

Lá, no interior, o trabalho me retemperou o caráter, aclarando 
o e.ntendimento e despertando, cada vez mais; o amor pelo estudo 
e pelas coisas da Justiça. 

A jornada foi difícil mas valeu a pena. Deus me recompensou 
generosamente, muito além do que eu merecia. 
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Compreendi então que os homens públicos nada valem como 
pessoas senão pelo que encarnam e produzem em benefício da comu
nidade. Eles passam e desaparecem fugazmente. Diversamente, 
perduram e permanecem as suas obras, ideais e pensamentos em 
favor das instituições a que servem. Seus exemplos frutificam e 
estimulam os que lhe seguem os passos, edificando silenciosamente, 
com pertinácia e segurança, os alicerces de uma nova concepção de 
vida e de comportamento. 

Esta a razão do meu sucesso profissional que viria a ocorrer 
nesta Capital, quando pude enfrentar a avalanche dos serviços fo
renses sem desânimo e sem desfalecimentos, impulsionado pelo ideal 
de dignificar a toga e bem servir a coletividade bandeirante. 

Dai a minha perene gratidão aos que me homenageiam nesta 
oportunidade, para honra e glória minhas, porque vejo nesse gesto 
um sentido mais profundo e construtivo: o de engrandecer o Poder 
Judiciário de nossa terra. 

Só os homens civilizados e verdadeiramente bem intencionados 
reverenciam os seus juízes, pois o grau de civi !ização de um povo 
se mede pelo seu padrão de Justiça, no feliz conceito de Bentham. 

A Justiça, nas democracias, é significativamente o esteio e a 
salvaguarda das liberdades individuais e o fator primordial de equi
líbrio nas relações sociais, inclusive naquelas entre govcrnantes e 
governados. Dela dependem a tranqüilidade e a ordem sociais para 
o trabalho profícuo, gerador da prosperidade e bem estar do povo, 
que é a meta primordial da Justiça. 

E a história do Egrégio Tribunal de Justiça de S. Paulo registra 
a passagem inesquecível pelos seus quadros de grandes vultos das 
letras jurídicas, que projetaram o nome do Estado no cenário jurídico 
nacional. E mais do que isso: de Juízes no real sentido da expressão, 
que nobilitaram a sua toga e se tornaram credores da nossa eterna 
gratidão pelo muito que fizeram em prol da grandeza de S. Paulo, 
num' trabalho silente, fecundo e meritório. 

Ainda recentemente, por ocasião dos festejos comemorativos do 
centená.rio do nosso Sodalício, exaltamos justificadamente as figuras 
extraordinárias dos seus juízes do passado, alguns dos quais abrilhan
taram igualmente o eolendo Supremo Tribunal Federal. 

Mas a atual geração de juízes paulistas não desmerece as tradi
ções da gente de Piratininga, porque tem plena consciência de suas 
responsabilidades e acendrado amor pela instituição. Esta, subsiste, 
entre nós, pura e intangível em seus alicerces, a despeito dos abalos 
sociais e políticos que têm afligido a nossa Pátria, de quando em 
quando, desde a proclamação da República. 
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Enfrentando o ritmo acelerado da vida hodierna, em que a 
evolução dos costumes e das idéias se processa rápida e irresistivel
mente, inclusive pela reformulação de toda a nossa legislação, os 
magistrados de hoje têm sabido manter bem alto o facho da Justiça 
e a sua imagem em todo o território do País. 

Como sociólogo, o juiz moderno sente e pulsa de acordo com 
as tendências e fatos que o cercam e envolvem, como também não 
olvida os fundamentos imperecíveis da ciência do direito que vêm 
resistindo aos embates do tempo e produzindo tantos frutos benéficos. 

Segundo Jellinek, o direito é a coluna vertebral da sociedade 
porque representa aquele mínimo ético estritamente indispensável à 
convivência social. 

E agora que me cabe a grave e pesada responsabilidade de 
comandar o Poder Judiciário do Estado, por nímia confiança dos 
meus pares, conto com a inspiração Divina e a sua decisiva ajuda 
para transpor as dificuldades da ingente missão e levá-la a bom 
termo. Confio em que os meus prezados colegas, todos de alto porte 
intelectual e moral, não me faltem com seus conselhos e a sua cola
boração a fim de que se preserve a dignidade e o prestígio da insti
tuição, a exemplo do que ocorreu com os meus ilustres anteces
sores. 

Já se afirmou que se a lei é a segurança do cidadão, ° Juiz 
é a garantia da ler. Certo que esta, por vezes, tolhe e embaraça a 
ação da Justiça, porque divorciada da realidade da vida. 

Assim tem acontecido em nossa querida Pátria. de alguns anos 
a esta parte, por um injustificável espírito de centralização e unita
rismo na esfera federal no trato de problemas relativos à Justiça, 
sobretudo no que toca à legislação processual civil e penaL 

Num País como o Brasil, de dimensões continentais e em que 
não se podem negar as disparidades regionais, é intuitivo que a 
Constituição da República deveria outorgar aos Estados uma ampla 
competência supletiva à da União, notadamente em matéria de pro
cesso, para que a organização judiciária estadual pudesse atender às 
peculiaridades locais. 

Se o Judiciário paulista madrugou na iniciativa de criar Tribu
nais de Alçada e Vams Distritais nesta Capital, colhendo opimos 
frutos de sua experiência pioneira, provou, sem dúvida, a sua capa
cidade elaborativa para que a distribuição da Justiça se opere cada 
vez com mais eficiência e dinamismo. 

Muito mais haveria de fazer, é óbvio, se adotada a solução 
constitucional ora preconizada: ~ poderia instituir novo sistema 
processl1al, singelo e rápido, para o julgamento de pequenos delitos 
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e contravenções, como também para () desate de controvérsias cíveis 
do menor tomo. Bastaria ,a instalação de tribunais permanentes, de 
categoria inferior, que funcionariam DO período diurno e noturno. 
Com essa providência, beneficiar-se-ia o povo, economizando--se~lhe 
tempo e dinheiro e restaurando-se de pronto a sua tranqüilidade. 

Outro entrave constitucional, imposto aos Tribunais de Justiça 
dos Estados, está no prazo de vigência compulsória de cinco anos 
para as Resoluções sobre organização judiciária. 

Esse lapso de tempo, tolerável nas menores unidades da Fe
deração, é excessivo para os grandes Estados, como São Paulo, onde 
mais se acentua o desenvolvimento atual de suas atividades indus .. 
triais, agropecuárias e de outra natureza, a par do aumento de 
sua população. 

Cumpre extirpar aquele prazo, deixando a iniciativa das Reso
luções ao prudente critério dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

São essas as sugestões que ouso formular, sem quebra do prin~ 
cípio da integração nacional, transmitindo-as respeitosamente à con" 
sideração de nossos honrados e eminentes dirigentes da República; 
de cujo patriotismo a ninguém é lícito duvidar. 

Sua oportunidade parece patente, pois, no momento se fala e 
se cogita de reforma constitucional para reestruturar o Poder Judi- · 
dário da Nação, a fim de adaptá-lo melhor às imperiosas necessi
dades do progresso decorrente da expansão do País. 

Eis aí, a mensagem do Judiciário de S. Paulo, desta unidade 
federativa predestiEada a servir a Nação em todos os setores de suas 
atividades, sem qualquer sentimento de regionalismo e apenas com o 
patriotismo inequívoco que herdamos do espírito indomável dos ban
deirantes. 

Meus queridos amigos. 

Chego ao término de meu discurso, rogando a indulgência do 
preclaro auditório pelo muito que me alonguei. O abuso, no entanto, 
se deve ao estímulo de sua hOhrOS~ presença neste banquete, que me 
desvanece sobremodo. 

Agradeço de coração, primeiramente, aos meus colegas de turma 
dos bancos acadêmicos, a carinhosa iniciativa desta homenagem. A 
eles estou unido indissoluvelmente por antiga e estreita amizade, cer
cada de recordações amoráveis da nossa juventude. A nossa amizade, 
pela antigüidade e pela fideJidade, desmente as palavras amargas do 
autor dos "Es.sais", atribuindo-as a Aristóteles: "ú meus amigos, um 
amigo é coisa que não existe". Diversamente, a amizade atinge sua 
irradiação total na maturidade da idade e do espírito, como proclamou 
Cícero. 
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Ao seu primoroso intérprete - Luiz Adolfo Nardy - advo~ 

gado dos mais conceituados e orador consagrado, a quem tanto estimo 
e admiro, o meu abraço agradecido pelas generosas expressões a 
meu respeito. 

Aos diletos amigos e coJegas de magistratura, reafirmo a minha 
gratidão pela sua confiança e constante apoio em todos os lances 
de minha carreira. A sua presença, ao meu lado, nesta noite, forta~ 
lece o meu ânimo e revigora a minha fé na instituição. 

Ao valoroso Ministério Público e às nobres classes dos advo
gados e serventuários de justiça, aqui tão bem representadas pelos 
seus líderes incontestcs, asseguro o meu reconhecimento e a solida
riedade fraterna da magistratura paulista. 

Ao digno e dinâmico Secretário da Justiça, aqui representando 
o honrado Governador do Estado, sempre solícito para com o Judi
ciário, o meu apreço agradecido pelo seu significativo compareci
mento a este banquete. 

Agradeço ainda a presença honrosa do Deputado Mantelli Neto, 
ora no exercício da Presidência da Assembléia LegisJaHva do Estado, 
qu~ nunca faltou ao Judiciário, com o seu precioso apoio. 

A outras altas autoridades presentes, amigos e parentes, que 
vieram me prestigIar e que me honram sobremaneira com o seu afeto 
e carinho, a minha gratidão imperecível. 

A todos, em suma, devo muito e não sei como lhes pagar. Só 
posso afiançar que o calor de sua amizade e o sentimento de soli
dariedade humana em que me envolvem, ficarão gravados na minha 
memória e no meu coração. 

Por derradeiro, quero partilhar esta excelsa homenagem com a 
minha querida e dedicada esposa, a inspiradora de minhas realiza
ções e colaboradora diuturna de minhas vitórias. 

Muito obrigado. H 
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OS FUNDOS DE PENSÃO: UMA LIÇÃO ESQUECIDA 

o Governo prevê a regulamentação dos FW1dos de Pens,ão e 
Aposentadoria, destinados à complementação facultativa dos bene
fícios desse tipo concedidos pela Previdência Social. Além do aspecto 
social de grande relevância, garantindo segurança econômica na 
velhice para uma grande faixa da população, cujos salários se situam 
acima dos tetos previdenciários, os fundos de pensão - oonstituem 
um dos principais mecanismos de carreamento de poupanç-as par
ticulares para os mercados de capitais, representando assim, pode~ 
roso instrumento de suporte do desenvolvimento econômico nos 
países industrializados. 

Como exemplo, basta citar os EUA, onde em 1970, esses planos 
privados cobriam aproximadamente 35 milhões de pessoas e possuíam 
reservas de garantia num montante aprox.imado de 137 bilhões de 
dólares. 

No Brasi,l, segundo Amilcar Santos ex-diretor do Departamento 
Nacional de Seguros. Privados e Capitalização, o quadro é diferente. 
Diz ele: "proliferaram entre nós as célebres caixas de pensões e 
sociedades mútuas de pecúlio. Explorando a credulidade e a boa-fé 
do povo, foram fundadas inúmeras sociedades que, servindo unica
mente para enriquecer indivíduos desonestos, prejudicaram enorme
mente a disseminação do seguro. Como todas as sociedades que se 
fundam com espírito de e-speculação, e muito embora não repou
sassem em qualquer base técnica, tinham apresentação original e 
de natureza a atrair o público. 

Amilcar Santos, relatando eflisódio do princípio do século, des
creve um fenômeno que voltou a se repetir a partir da década de 
60, bastando paTa isso substituir as expressões "Caixas de Pensões" 
ou "Sociedades Mútuas" por uAssociações de Previdêrncia" ou 
"Montepios" . 

Ao lado das Companhias de Seguros de Vida que operam 
planos atuarialmente sólidos, com constituição de reservas, cuja apli
cação é rigidamente controlada pelo Governo e de algumas poucas 
instituições beneficentes ou mutualistas tradicionais e idôneas e, em 
concorrência com ambas, existe hoje uma verdadeira constelação 
de sociedades, em número sempre crescente, que utilizando a deno
minação genérica de "montepios", "associações de previdência" ou 
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"grêmio" e operando sem qualquer fiscalização do Governo, ofe
recem aos incautos planos mirabolantes, absolutamente inviáveis, 
constituindo grave amc:aça à economia popular. 

Transcrito de "O Estado de S. Paulo" 

II - CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
DERECHO REGISTRAL 

Realizou-se em Madrid, Espanha, de 30 de setembro a 5 de 
0utubro último, o II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DE
RECHO REGISTRAL, no qual tomou parte uma Juzida Delegação 
de nosso País, que ali foi enviada pelo INSTITUTO DE REGISTRO 
IMOBILIARIO DO BRASIL, em atenção a convite que para Ml 
fim lhe foi endereçado pelos promotores do Conclave alludido. 

Essa Delegação, - que teve a ,chefiá-Ia o Presidente não s6 do 
mencionado INSTITUTO, como, também, de nossa ASSOCIAÇÃO, 
sr. JULIO DE OLIVEIRA CHAGAS NETO, ~ apresentou vários 
trabalhos que foram muito apreciados pelos demajs participantes do 
Congresso, tendo honrado, sobremaneira, o nome do Brasil, e a 
cultura j'uFídica de seus autores. 

Naturalmente, o próximo número da Revista do INSTITUTO 
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL tn~rá estampado o 
noticiário completo do que foi o simpósio em ca~sa, e a p\Iblicação, 
na íntegra, das teses expostas por diversos componentes de nossa 
Delegaçao, - a quem .cumprimentamos, com satisfação, pelo sucesso 
alcançado. 

Essas congratulações as estendemos, de forma mais particular 
e efusivamente, ao Presidente daquelas duas entidades de nossa classe, 
por haver sido eleitO' Vice-Presidente do Congresso, - fato que cons
titui mais uma distinção conferida ao nosso País. 
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SCHERBR CRITICA O INDIVIDUALISMO 

O cardeal Dom Vicente Scherer apontou ontem o egoísmo e a 
identificação do erotismo com felicidade com as principais causas 
das separações dos casais nos dias de hoje. Acha o cardeal que o 
individualismo exacerbado é mais importante na destruição dos lares 
que as dificuldades de ordem econômica. 

"Entre os fatores negativos que provocam a frustração das doces 
esperanças de um número impressionante de novos esposos - disse 
Dom Vicente Scherer, em seu programa "A Voz do Pastor", em 
!Porto Alegre - os de ordem econômica são até secundários. Os 
principais são de ordem moral: o descontrole temperamental, o 
egoísmo indomado, debilidade da vontade incapaz de um esforço 
perseverante e a identificação do egoísmo com felicidade, todas ma
nifestações de um individualismo exacerbado", 

Para o cardeal, esses fatos deploráveis são fruto "de uma edu
cação falha e ineficaz para as responsabilidades e os compromissos 
recíprocos que os cônjuges assumem no matrimônio, sociedade e 
comunhão de vida, de trabalho e de amor", Scherer falou a respeito 
do "Dia da FamíJlia" que se comemora em 8 de dezembro. 

Reconheceu que as condjções precárias de existência dificultam 
e podem até destruir a normalidade da vida conjugal: "Sem alimen
tação) convl'oiente, sem garantia de assistência médica, sem alimen
tação adequada, enfim, sem recursos para nível razoável de vida, 
como se manterão no convívio diário a alegria, a tranqüilidade de 
espírito, a coesão familiar?" 

Mas observou que os sofrimentos e as privações podem manter 
"os corações unidos, a esperança acesa, o annrno forte, compen
sando-lhes a falta de bens materiais", que no entanto também devem 
ser reclamados para se cbegar a uma felicidade completa". 

EROTISMO 

Scherer fez questão de frisar que "a atual expansão epidêmica 
de erotismo e a glorificação da sexualjdade libertada de qualquer 
restrição étic.a, abandonada inteiramente aos caprichos da vida ins
tintiva, causarão a curto ou longo prazo prejuízos irreparáveis à 
estabilidade da faroma e, por conseguinte, aos genuínos interesses 
dos indivíduos e da nação", 
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Forças poderosas e avassaladoras parecem estar em ação contra 
a cidadela da fa mília, é a impressão do cardeal de Porto Alegre. 
"Uma indústria organizada c influente explora a obscenidade que 
corrompe jovens, famOias e instituições. Uma minoria ativa e sem 
escrupulos dedica·se, com exclusivos intuitos de lucro e de cnriquc· 
cimento fácil, a este torpe comércio, utiliznndo·se em larga escala 
dos meios de comunicação social. A influência desses recursos supera 
os meios de persuasão da Igreja e de ouLras confissões reHgiosas 
que no passado, em nome da dignidade humana e apoiadas em 
exigências do Evangelho, com maior êxito apontavam os caminhos 
que asseguram o necessário equilíbrio e a natural hierarquia das 
forças e tendências físicas e espiritu:.tis do homem. 

Relembrou a respeito a decadência de "bril hantes e poderosas 
civilizações da :.mtiguidade que desapareceram arrastadas com Ím
peto vertiginoso no declive em que perigosamente vai entrando ou 
já avançou o mundo contemporâneo". 

IMPACTO 

"'Mais talvez que outras inslituiçê'K:s particulares ou públicas -
disse Dom Vicente Scherer - a família sobre o impacto trauma
tizante das lransformações econômicas e socilljs em curso. Principal
mente nos grandes centros urbanos cairam em boa parte os esteios 
protetores e desfez-se a sólida moldura dentro da qual a famllia 
tradicional encontrou intimidade afetuosa. união. defesa, estabilidade l 

segurança econômica, inserção na comunidade civil e religiosa da 
aldeia c da pequena cidade". 

nA firme e indiseutida autoridade parterna - continuou - no 
pequcno reino fechado l constituia-se em fiadora do cullivo dc austeras 
tradições de honra, de comportamento e de religiosidade. Todos 
sabem e observam quanto tudo isto hoje está mudado Das cidades 
e vai desaparecendo cada 'vez mais". 

"Todos nós que tivemos a ventura de nascer e de nos educar 
no scio de uma família cristã, harmoniosa e unida, bem conhecemos 
e avaliamos devidamente SUil insubslituível influência DO desenvolvi
mento seguro c equilibrado da personulidade", disse dom Vicente 
$cherer. 

De "O Estado de S. Paulo" 
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NOTíCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

"O MUNICIPIO NO BRASil., E SUA FUNÇÃO POLITICA" 

(Por Brasil Bandecchi) 

Publicado em separata da REVISTA DE HISTÓRIA, vem de 
nos chegar às mãos a segunda edição do excelente estudo realizado 
pelo Sr. BRASIL BANDECCHI sobre o Município em nosso País 
e sua função política.. 

Segundo esclarece .a nota explicativa que precede o texto do 
notável trabalho, a primeira edição deste veio a lume na Coleção 
daquela Revista, sob 0.° XL, dirigida pelo Prof. Dr. Euripedes Simões 
de Paula. 

Em face, todavia, do interesse despertado pelo assunto objeto 
do referido ensaio, - logo essa edição se esgotou, o que induziu 
o Prof. Simões de Paula fi reeditá-lo, por partes, em os números 
90, 92, 94 e 95 da Revista aludida. 

Andou bem em fazê-lo o ilustre diretor deste importante órgão 
de divulgação cultural ~ pois o estudo do conhecido historiador 
paulista, pela objetividade e clareza com que aborda a matéria de 
que trata, merece a mais ampla difusão. 

Constituindo o rdato fiel da evolução do Município entre nós, 
a partir dos primórdios de nossa História, entendemos que um tra
balho de ta~ parte deveria figurar nas bibliotecas das Câmaras Muni
dpais de todo o País, para fins de consulta por parte de quantos 
se interessassem pelo conhecimento da matéria que o informa. 

Ao DF. Brasil Bandecchi, que além de advogado no foro desta 
Capital exerce o magistério não só na Faculdade de Filosofia, Letras 
c Ciências Humanas da Universidade d'e São Paulo, como também 
na de Franca, e cujos méritos de historiador todos reconhecemos, 
- cumpre-nos agradecer a oferta, que nos fez, deste seu último 
trabalho, cuja publicaç,ão somente agora temos a oportunidade de 
noticiar. 
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SOCIAIS 

AO CAIR DAS FOLHAS 

- F oi talvez em Maiorca 
num torvo dia 
crepuscu lar ... 
Tudo, por toda parte, 
naquele fim de outono, 
oferecia urna expressão 
de amargor e abandono ... 
- Ao piano, 
de olhos parados na paisagem 
desoladora e aflita, 
- o divino Poeta do Som, 
medita ... 
E parece escutar 
o lamento das coisas, 
o clamor dos sonhos mortos ... 
- Ao longe, 
árvores esgalhadas, 
os longos braços nus 
levantavam, para o alto, 
em suplicações ... 
B como se assistisse 
à dissipação das próprias ilusões 
- vê as últimas folhas 
se desprenderem delas, 
hirtas, secas e amarelas, 
bailarem no ar, 
por um momento, 
ao sibilar da música do vento, 
e após tombarem, langues, no chão ... 
- E o Poeta, absorto 
na rememoração 
de seu passado morto, 
esq uece o trágico destino 
de seu fim, já próximo ... 
Depois, 
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como que despertando, 
lento, 
da introversão 
desse momento, 
- seus dedos pálidos distende, 
e, rãpldos, desliza 
pelo teclado alvo 
do mágico instrumentot 
- Do piano, então, 
ao contato de suas mãos ciriais, 
- DO sortilégio da Improvisa.ção -
soltam-se notas peregrinas, 
rompem acordes imortais 
- e todo ar se expande 
em vibrações divinas! ..• 

São Paulo, 1947. 

Fontes Torres 
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DE MEU ARQUIVO ... 

"Elegia do Exílio" 

(Carta a José Escobar de Faria) 

Prezado amigo: 
Luto com uma falta de tempo incrível, - c, por esse motivo, 

somente hoje me é possível escrever-lhe, para lhe agradecer a gen
tileza, que teve, de me brindar com um. dos exemplares de seu 
último trabalho. 

Sem qualquer intenção de lisonja, devo dizer-lhe que, "Elegia 
do Exílio", pela transcendênca de seu conteúdo poético, me agradou 
sobremaneira. 

Embora eu não participe de suas preferências pelos cânones 
herméticos, - reconheço, entretanto, que, sendo a Arte uma só e 
múltiplos os meios de servi-la, deve, todo aquele que a pratica, 
desfrutar a liberdade mais ampla de tecer o seu estilo e dar ao seu 
pensamento a fórmula que melhor exprima as tendências de seu 
espírito. 

O essencial, a meu ver, é que, - sejam quias forem os moldes 
adotados, neles subsista a beleza porventura alcançada, e que, através 
de sua clara percepção, ou simples entrevisão, se possa sentir a 
presença dessa onda emotiva que põe em correspondência a alma 
do Poéta com aquelas outras, que lhe são esteticamente afins. 

Ora, na minha opinião, o amigo atingiu, plenamente, esse alto 
objetivo em seu Poema, - po,is, a despeito da expressão formal 
em que o vazou, nele permanece, contagiante e visível, a beleza do 
ideal alcançado pela sua emoção criadora, - traduzido nes'se cân
tico de uma alma que, exilada em terra estranha, pela qual vagueia, 
solitária, entre "abissais caminhosH

, se sente nostálgica da pátria elísea 
de que proveio, - onde "perpétua é a aurora" e o "eterno nos 
visita os sonhos". 

Está, pois, você de parabens, pela publicação desse trabalho, -
e às felicitações que, decerto, por tal evento, já deve ter recebido, 
peço junte, também, as minhas. 

Renovando-lhe, assim, os meus agradecimentos, subscrevo-me, 
com a mais viva simpatia e apreço, seu amigo "ex corde". 

Oscar Fontes Torres 
São Paulo, aos 20 de dezembro de 1952. 
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ASSUNTOS DIVERSOS 

A NATUREZA DOS SONHOS 

Erich Fromm 

As opiniões sustentadas a respeito da natureza dos sonhos 
variam enormemente através dos séculos e das diversas culturas. 
Todavia, quer se creia serem os sonhos experiências reais de nossas 
almas separadas dos corpos. durante o sono, quer se sustente serem 
eles inspirados por Deus ou por maus espíritos, quer se v.ejta neles 
a expressão de nossas paixões irracionais ou, ao contrário, de nossas 
faculdades mais elevadas e mais morais, não há controvérsia quanto 
a uma idéia: a de os sonhos serem significativos e importantes. 
Significativos, por conterem uma mensagem inteligível quando se 
possui a chave para a tradução. Importantes, por não sonhar
mos com coisa alguma que seja banal, malgrado possa exprimir-se 
numa linguagem que esconda a importância da mens.agem onírica 
por trás de uma fachada trivial. 

Só oos últimos séculos houve um afastamento radical deste modo 
de ver. A interpretação dos sonhos foi relegada ao domínio das 
superstições, e a pessoa esclarecida, instruída, leiga ou cientista não 
tinha dúvida de serem os sonhos. manifestações sem seotido e sem 
importância de nossas mentes~ no máximo reflexos de sensações 
corpóreas experimentadas durante o sono. 

Foi freud, no dealbar do século XX, o revigorador da. antiga 
concepção: os sonhos são simuJtâneamente sig.nificativos e Impor
tantes; não sonhamos nada que não seja uma expressão relevante de 
nossa vida interior e todos os sOllhos podem ser entendidos se dis
pusermos da chave; a interpretação dos sonhos é a "via regia", o 
principal caminho p-ara a compreensão do inconsciente e, por con
seguinte, a ma.is poderosa força motivadora ,tanto do comportamento 
patológico quanto do normal. Além desta afirmação geral sobre a 
natureza dos sonhos, Freud reanrmou de maneira enfática, e um 
tanto rfgída, uma das mais antig.as teorias: o sonho é a consumação 
das paixões irracionais reprimidas quando estamos acordados. 

Em vez de apresentar agora a teoria de Freud sobre o sonho 
e outras mais aGtigas, voltarei a elas num capítulo posterior. Neste 
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ponto, examinar,ei a natureza do sonho tal como vim a compreen
dê~la, com a ajuda da obra de Freud e com resultado de minha 
experiência própria como sonhador e como intérprete de sonhos. 

Visto nâo haver nenhuma expressão de atividade mental ausente 
do sonho, creio como única descrição da natureza dos sOMos que 
não deforma nem restringe o fenômeno aquela bem ampla segundo 
a qual sonhar é uma expressão signüicativa e importante de qualquer 
gênero de atividade mental durante o sono. 

Evidentemente, esta definição é por demais genérica para ser 
de muita valia na compreensão da natureza dos sonhos, a menos 
que possamos dizer algo mais explícito acerca do "sono" e do efeito 
particular desta situação em nossa atividade mental. Se pudermos 
verificar qual o efeito específico do sono sobre nossa atividade mental, 
poderemos descobrir muita coisa relativamente à naturzea do sonho. 

Fisiologicamente, o sono é uma situação de regeneração química 
do organismo: a energia é recuperada enquanto cessa toda ação e 
até a percepção sensorial fica quase inteiramente desligada. Psico
logicamente, o sono suspende a principal função caracterizadora de 
nossa vida quando acordados: a de reagir à realidade por meio de 
percepção e ação. Esta diferença entre as funções biológicas da 
vigília e do sono é, de fato, uma diferença entre dois estados de 
existência. 
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A PROPRIEDADE púBLICA [MOBILIÁRIA E OS ATOS 
DE SUA AQUISIÇÃO OU TRANSMISSÃO 

Hubert Vemon L. NOlVill 

Não se surpreendem os estudiosos com as confusões, geralmente 
ocorrentes, entre os campos de atuação do Direito Público e do Di~ 
reito Privado, especialmente nas linhas pr6ximas que extremam os 
limites resultantes dessa dicotomia. E não se surpreendem porque, 
se bem que reconhecida tematicamente a supremacia dos princípios 
daquele sobre os deste, há todo um processo de formação jurídica, 
de tradição inequívoca, que vem sublimando de maneira marcante 
a influência privativista ou civilista do Direito, não propriamente 
com sentido de antagonizá-Io com os princípios publicistas, mas sim 
como decorrência de Um certo desinteresse no estudo mais aprofun
dado dos postulados que substanciam o Direito Público. 

É evidente que certas normas de Direito Privado se aplicam 
integralmente para. regular atos que se encerram no campo do Di
reito Público. Mas não menos certo é que essa aplicação não é 
absoluta ou excludente dos princípios publicistas que, por vezes, e 
pela própria natureza, impedem e excluem essa tutela, para reclamar 
uma própria, natural a sua substância eminentemente púbHca. 

A questão referente aos bens públicos, por exemplo, no que 
tange aos atos de aquisição ou transmissão de domínio, tem sido 
tratada, DOS estados e municípios, sob a égide da exclusiva aplicação 
dos princípios privativistas. 

Desconsidera-se" para isso, que os bens públicos, que o Código 
Civil distingue, literalmente, dos do domínio privado, dando-lhes clas
sifkação absolutamente própria, podem ser adquiridos por outros 
meios que não os estabelecidos nas formas privadas; ignora-se, para 
tanto, a aquisição pela afetação ou pelo "concurso volunUirio", sem 
forma especial; desconhece-se que sequer o direito privado chega 
a discipliná-los, limitando-s'e, ao meramente classificá-los, em repetir 
conceitos publicistas, como muito bem comenta Clóvis BüvHacqua: 
"Há, nesta classificação, de incontestúvel importância, no Direito 
Civil, uma acentuada influência do Direito Público sobre o Direito 
Privado. Como este, porém, é subordinado ao público, limita-se a 
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receber-lhe oS conceitos sem procurar discipliná-los" (C6d. Civil 
Comentado, voI. I, página 315). 

Decorre desses postulados publicistas o princípio de que os atos 
de aquisição ou transmissão de domínio de bens públicos, ou outros 
de direito real, deveriam dispensar os atos de tabelionato, lavrando
se os em livros próprios dos respectivos poderes públicos. Igualmente 
dispensável seria a transcrição, no sentido em que o Código Civil a 
conceitua como forma de aquisição da propriedade imóvel ou de 
direito real, porque no Direito Público a aquisição se efetiva também 
por meios outros que não somente os estatuídos pelo Direito Privado, 
como já se enfatizou. Nem se poderia alegar o caráter de publicidade 
que a transcrição enseja, tornando de todos conhecível um ato reali
zado entre partes, mesmo porque esse publicidade é imanente a todo 
c qualquer ato de Direito Público. 

Em seu Tratado de Terras do Brasil, edição 1960, voI. I, página 
191, Linharcs de Lacerda diz que o Supremo Tribunal Federal já 
entendeu que "as pessoas jurídicas de direito público interno não 
estão sujeitas às restrições do Código Civil, quanto à forma dos con
tratos elaborados, inclusive as que importem em alienação de bens, 
pode.ndo isso ser feito por simples decretos, por termos .lavrados em 
seus livros ou ainda por títulos expedidos por suas repartições, desde 
que a autoridade tenha poderes para essas alienações, e que tais 
títulos não estão sujeitos à formalidade de transcrição para prova de 
domínio". 

No ,que conoerne à e,sfera federal, o decreto n.O 9.760, de 5-9-44, 
que trata, entre muitas coisas, dos bens imóveis da União, já esta
belece, em seu artigo 138, que "os termos, ajustes e contratos con
cernentes à alienação de imóveis da União, poderão ser lavrados em 
livro pr6prio do 6rgão do SPU, bem como, quando as circunstâncias 
aconselharem, na repartição arrecadadora da Fazenda Nacional, 
situada na localidade do imóvel", aditando, em seu parágrafo 1.0, 
que "os atos, praticados na forma deste artigo terão, para qualquer 
efeito, força de escritura pública". 

Se a União, quanto aos seus bens imóveis, já tem disciplina 
legal que l!hes regula a formalidade do ato de alienação, os muni
cípios e os estados, pelo quêSe conhece, à falta dela, vem segundo, 
na pr,ádca, as Ilegras, do Direito Civil, abdicando, naturalmente em 
razão das dificutdades de ordem fáctica que podem decorrer, de 
pugnar pela prcvalênda dos princípios doutrinários que sustentam a 
dispensabilidade dos atos de tabelionato. 

A grande barreira que se levanta quando se pretende discutir 
O assunto, e sempre ,a Lei dos Registros Públicos, cujos dispositivos 
referem a transcrição vinculada à exigibilidade da escritura pública. 
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Mas a verdade é que os bens públicos estão fora do alcance dessa 
legislação, que a eles não se aplicaria necessariamente, pela própria 
natureza de sua classificação, que os distingue, singularmente, dos 
bens do domínio privado. 

Mas, a se entender necessária a cristalização em texto legal do 
que parece evidente e que a doutrina já consagrou, quer por mera 
comodidade de hermenêutica,. quer para afastar de vez qualquer pos
sibilidade de discussão jurídica, então que se pugne para que a União, 
que tem competên.cia normativa para tanto (artigo 8.°, XVII, e, da 
Constituição Federal), disponha, através de lei, que os Poderes Pú
blicos, em geral, não estejam vinculadas à Lei dos Registros Públicos, 
como aliás, assim de certa forma tanlbém dispôs, quanto aos imóveis 
transacionados por "intermédio do Sistema Financeiro de Habitação 
(BNH). 

Este assunto, de antigo conhecimento mas de faFa abordagem, 
foi objeto de tese apresentada pelo advogado Cleuso Peres, do Muni
cípio de São Paulo, no 1.0 Encontro Nacional de Procuradores Muni! 
cipais, realizado em janeiro deste ano, no Recife, de que participamos 
presidindo a comissão onde foi o tema discutido, abordado e poste
riormente referendado pelo Plenário da Convenção, como recomen
dação especial aos municípios brasileiros. 

Transcrito da "A Tribuna", de Santos - de 10-3-74). 
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A DÚVIDA EM INSCRIÇÃO DE PENHORA 

Desde que exista inscrição de compromisso de compra e venda, 
não pode haver ato semelhante de penhora contra o promitente ven
dedor, tendo por objeto o mesmo imóvel. Foi o que decidiu o Juiz 
Alvaro Lazzarini, na l.a Vara de Registros Públicos, julgando proce
dente dúvida suscitada pelo Oficial do 2.° Cartório de Registros de 
Imóveis desta Capital, em caso em que aparece como suscitada a 
Cosipa. 

Efetivamente - assinala o juiz - a penhora recaiu, em 8 de 
janeiro de 1972, sob imóvel nesta Capital, transcrito sob 0.° 37.319 
no 2.° cartório de Registro de Imóveis. Entretanto, anteriormente, 
dito imóvel fora objeto de escritura pública de compromisso de 
compra e venda, datada de 31 de julho de m 970, escritura essa devi
damente inscrita sob 0.° 25.504, em 18 de fevereiro de 1971. Assim, 
o imóvel penhorado ao titular da transcrição já estava gravado pela 
inscrição do compromisso de compra e venda, de modo a impossí
bilitar a inscrição da penhora. Note-se, que se trata de imóvel não 
loteado, sujeito, pois, disciplina da Lei n.o 649, de 11 de março de 
1949, mesmo porque o contrato de compromisso de compra e venda 
é irrevogável e irretIatável. 

A inscrição de tal contrato - acrescenta o juiz - em data 
anterior à da prenotação da certidão de penhora, atribuiu-lhe 0_ 

caráter de direito real, a que se refere SERP A LOPES, surgindo, 
portanto, conseqüências jurídicas relevantes, como sejam: 

"La) Inscrita uma promessa de compra e veoda, essa inscrição 
estabelece uma prioridade e uma exclusividade, de vez que, dife
rentemente da hipoteca, a promessa de compra e venda não comporta 
gradações. 

2.a) Igualmente, a inscrição da promessa de compra e venda 
impede a inscrição de direitos reais posteriores que com ela sejam 
incompatíveis, oU! pelo menos, subordina a sua eficácia à da promessa 
de compra e venda primeiramente inscrita. 

3. 8 ) A inscrição da promessa de compra e venda é oponível 
a qual1ql!ler terceiro e dá ao promitente comprador ,as ações reais 
ofensivas e defensivas inerentes ao seu direito, principalmente se, com 
a promessa de compra e venda, for transmitida a posse direta da 
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coisa prometida" (SERPA LOPES, in "Tratado dos Registros PÚ
blicos", voI. m, s.a ed., 1962, Freitas Bastos, D.o 478, pág. 222 
e 224). 

Assim - conclui - é induvidoso .que a anterior inscrição da 
promessa de compra e venda feita pelo executado, e sua mulher 
a terceiros tem prioridade e exclusividade, que merecem ser obser
vadas pelo suscitante, impedindo, alnda, a inscrição da penhora, por 
pleiteada posteriormente, tudo sem prejuizo das ações reais, ofen
sivas e defensivas, inerentes aos direitos do promitente comprador, 
turbados pela referida penhora. 
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PROTESTO DE TiTULOS - OMISSÃO DO NO:ME DO 
AVALISTA NA PUBLICIDADE DO PROTESTO 

José Ernesto de Lemos Chagas 

Os jornais publicaram, recentemente, notícia sobre proibição, 
regulamentada em Brasília, de os cartórios tirarem o protesto de 
títulos de crédito contra o avalista. A notícia provocoM inquietaç'ão 
entre os leitores ligados a atividades econômicas, chegando. alguns 
setores a alegar que a inovação viria diminuir a segur.ança dos ne
gócios comerciais, afetando seriamente o ritmo da economia. 

Deve-se a medida, segundo os jornais, a provimento baixado 
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal com a finalidade de 
regular o protesto de letras de câmbio e outros títulos de crédito. 

A providência não constitui novidade., E, não apresenta efeitos 
negativos quanto à segurança do crédito, como em áreas restritas 
se aventa. Na realidade, d ,a nada tem a ver com a liquidez do 
titulo ou com a amplitude do direito de execução dos respectivo 
credor. 

Os Cartórios de Protestos de São Paulo há muito tempo não 
tiram protesto contra o avalista. Nessa conduta obedecem orien
taçãO' do Juiz de Direito da Vara de Registros Públi.cos da Capital, 
corregedor permane,nte dos Cartórios. 

Na atual fase de disciplinamento segundo os moldes descritos, 
a manifestação mais antiga, foi provavelmente, a que se contem no 
processo n.O 662-70, de alltoridade do Juiz da Vara de Registros 
Públicos da Capital, dr. Rui Geraldo Camargo Viana, em repre
sentação de iniciativa da Brasilwagen S.A. Importação e Exportação 
e publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 1970. Na 
sentença que proferiu, diz o magistrado: uEfetivamente, o Juízo" 
atendendo à letra da lei cambial, art. 29, item IH, do decreto. 
D.O 2.044, determinou que os cartórios de protestos intimem, em sel!lS 
atos, apenas o sacado ou aceitante dos títulos apresentados. É que, 
na forma da lei, não tem os serventuários, attibuição de intimar 
outros figurantes do título, que, no teor do art. 30 da referido decreto 
2.044, compete aos endossatários (avisos). Nem diverso é o sistema 
adotado pela Lei Uniforme que prevê o aviso dado pejo portador 
e pelos obrigados regressivos. Sempre a doutrina considerou sufli-
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ciente, para fixação da responsabilidade cambial a intimação do res
ponsável principal, pois, a rigor, e pela melhor doutrina, o protesto 
é do tHulo e não das pessoas". -

Registra-se, depois, um julgado do Tribunal de Alçada de São 
Paulo, proferido no processo n. o 167.097, de Americana, em 15 de 
dezembro de 1971, Rev. dos Tribunais jl\II1ho/72, pág. 172, no qual 
o Tribunal, pela Sua quarta câmara afirma: "O protesto de título 
cambial contra o avalista do emitente, é não somente incabível como. 
desnecessário. O Oficial deve abster-se de tirá-lo, sob pena de 
cometer consciente afronta à Lei Cambia], e o magistrado deve impe
di-lo por lhe cumprir a fiscalização dos atos de- seus serventuários 
na obediência da lei". 

Márcio Antônio lnacarato nos dá notícia de outro acórdão no 
mesmo sentido, proferido na Apelação n.o 1 $8.655, publicado na 
Revista dos Tribunais, voL 445/163, menção essa feita em ótimo 
trabalho sobre o Protesto Cambial, editado pelo Fisco e Contribuinte 
de janeiro de 1974, pág. 4. 

O Supremo Tribunal Federal, por acórdão publicado pela Re
vista dos Tribunais voI. 408/432, proferido no Mandado de Segu
rança n.O 18.700, afirmou: "O protesto pode da.r-se contra o emi
tente de promissória e não contra o avalista, mero garante soli.
dário". 

Também o Estado de Minas Gerais, pela Instrução 3/72, da 
Corregedoria de Justiça, recomendou que não fosse tirado o protesto 
contra os avalistas, intimando-se, apenas, sacado, aceitante ou emi
tente. 

No mesmo sentido, foi o Provimento 0.° 115/71 da Correge
doria Geral de Justiça da Guanabara. 

A orientação traçada pelos tribunais não afeta o direito dos 
credores por títulos de crédito, sendo certo que as decisões mencio
nadas estão em absoluta consonância com a lei. 

O temor de que a proibição de protesto contra o avalista 
diminua a segurança do crédito é destituída de razão jurídica. A 
proibição do protesto dirigido ao avalista não implica redução de 
garantia. O protesto do título constitui o devedor em mora, sendo 
devedor nesse caso, tanto o emitente ou aceitante do título, devedor 
principal, com os respectivos avalistas. Tirado o protesto, estará 
atingido plenamente o alvo visado pela lei com o exercício daquela 
formalidade. A lei não condiciona a validade do protesto ao nome 
do protestado. Protesta-se o título, não o devedor. 

Quando, abusivamente, era tirado o protesto contra o avalista 
punha-se em prática modalidade de coação ilícita, com características 
de chantagem, exercitado com o fim de obter, na fase do protesto, 
o pagamento do título por devedor' apenas solidário. 
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Não é essa, porém, a função do protesto, senão a de constiruir 
prova legal da falta de pagamento do título no vencimento, pelo 
devedor intimado a fazê-lo. Protestado ° título, a prova de falta de 
pagamento que ele é, produz efeito contra todos os devedores, prin
cipais e solidários, em conjunto ou isoladamente. De tal sorte que 
O credor, habilitando-se na ação executiva para receber o valor do 
título não pago, pode executar qualquer dos devedores ou avalista 
que escolher, independentemente de ordem de lançamento das assi
naturas no documento. 

A proibição do protesto personalizado não provoca, como se 
observa, redução alguma na garantia do credor, g~raf1Ltia essa que 
se exprime pela amplitude do direito de execução que lhe cabe sobre 
os bens do devedor, ou de seus avalistas. 

Transcrito do "Diário do Comércio de S. Paulo" de 7-06-74. 
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~ INCONSTITUCIONAL O DECRETO-LEI N.O 1.388, DE 23-7-74 

Fernando Rudge Leite Filho 

1. O recente Decreto-lei 0.° 1.388 veio colher de surpresa 
os contribuintes do imposto sobre a renda, em meio o exercício fiscal, 
principalmente as pess,oas físicas. Estas, com base na legislação 
revogada por esse diploma legal, haviam aplicado recursos em inves
timçntas diversos, visando abatinlentos de suas rendas brutas. Tais 
investimentos diziam respeito: a cadernetas de poupança, letras imo
biliárias, resflorestamento, fundos de investimento, etc. 

2, Seria possível, em curso o exercício fiscal, sem prévia e ne
cessária autorização orçamentária o Poder Executivo editar valida
mente, no;vas normas sobre o imposto sobre a renda, modificando uma 
situação adquirida sob a égide de outras normas, ora revogadas" 
Seria Jicito ao Poder Executivo aumentar a tributação no meio do 
ano, não só majorando alíquotas do imposto, como também, por 
força da redução dos incentivos, tornar maior a carga fiscal dos con
tribuintes? 

3 . Não era lícito, data venia, ao Poder Executivo, aumentar 
tributos e diminuir o valor dos abatimentos e deduções, em meio o 
ano fiscal. 

4. Pontes de Miranda comentando o § 29 do artigo 153 da 
Emenda Constitucional 0,° 1, diz: "Não se cobram impostos) taxas ou 
contribuições' não orçadas para o exercício. Se dele não consta algum 
imposto ou taxas então é vedado cobrar aquele, ou essa; salvo tarifa 
alfandegária, que j'oi votada e não consta do orçamento, e imposto 
que foi l!ançado, explicitamente por motivo de guerra. A finaJidadt
do princípio constituc1onal é: a) proibir, durante o ano em que se 
cobram os tributos, que se crie, para o mesmo ano, qualquer tributo; 
b) exigir a inserção no orçamento de referência a qualquer lei que 
haja criado imposto, cuja incidência dependa de com ele se contar 
para as despesas do ano seguinte. Em C€lnseqüência, infringe o prin
cípio: a) qualquer lei .sobre tributo (criação ou aumento 011 diminuição) 
- que não seja sobre tarifa aduaneira ou imposto lançado por motivo 
de guerra ~ promulgada Dum ano, não pode ter execução ~ no mesmo 
ano, porque não consta do orçamento; b) se a lei é em benefício de 
alguma entidade autárqlÚca, ou paraestatal, que lenha orçamento, a 
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não inserção no orçamento da entidade autárquica ou para.estatal, 
se é ela que o arrecada, pré-exclui a cobrabilidade do tributo .. . U 

(Comentários à Constituição, Tomo V, pág. 624). 

Dessa fo rma, como salienta Geraldo Ataliba: "Qualquer que 
seja o Dome com que se batize, " toda obrigação pecuniária ex lege 
em benefício de pessoa pública ou com finalidade de utililade públi~ 
ca" é tributo e se submete ao chamado regime tributário: conjunto 
de princípios e normas constitucionais, que regulam a exigênch 
coativa de prestações pecuniárias pelo estado. Rde regime caracteriza 
pelos princípios da isonomia (art. 153, § 1.0), e:, ...... ta legalidade (arts. 
153, § 29 e art. 19, I), anterioridade da lei ao excrcício-linanceiro 
art. 153, § 29, "2.a parte), relação de administração (Ruy Cirne Lima, 
Principias, pág. 51) não discricionariedadc administrativa ctc ... " (Io
cidSnd a Tributária, pág. 202). 

5 . O Decreto-lei n.O 1.388 é caso típico de tributação incons
titucional, por: a) não estar prevista em orçamento; b) não ter o 
caráter de anuidade; c) não haver a anterioridade da lei ao exercício 
financeiro. 

Continuando com Geraldo Ataliba verificamos que: "a perspecti
va dimensional da hipótese de incidência se costuma des ignar por 
base de cálculo ou base imponívcl. Optamos decididamente por esta 
segunda designação, rejeitando a primeira deliberadamente. :e que 
a base imponivel é ínsita à hipótese de incidência . .f atributo essencial, 
que, por isso, não deixa de existir em caso algum. Ora, acontece que 
em inúmeras taxas não há cálculo algum a ser feito, assim como em 
alguns, - embora raros - impostos. Há, portanto, muitos casos de 
tributos cujo lançamento (accerlamento) não envolve a necessidade 
de nenhum cálculo. Não obstante, estes tributos têm, em sua hipó-. 
tese de incidência, base impollível. Este nome, por isso, nos parece 
mais apropriado. Não parece adequada a designação base de cálculo 
quando há tributos cuja dctcrminaçiio quantitativa independe de cál
culo e cuja base, portanto, não pode ser corretamente designada como 
"de cálculo" al~m dos impostos fixos, isto se dá com a maioria das 
taxas. 

Definição de Base Tmponivel - Bose Impunível é unl3. perspec .. 
tiva dimensível do aspecto material da h. I. que a lei qualificn, com a 
fina lidade de fixar critério para a determinação, em cada obrigação 
tributária concrctn, do quantulR debcotur. 

A base imponivel é a dimensão do aspecto material da hipótese 
de incidência .. E, portanto, uma grandeza ínsita na h. i. (o tributa~ 
rista ALFREDO AUGUSTO BECKER a coloca, acertadamente, 
como cerne da h . i.) . R, por assim dizer, seu aspeeto dimensional. 
wna ordem de grandeza própria do aspecto material da h. i" é pro~ 

BOLETIM DA ASSOGIAC10 DOS SERVENTUARlOS 
DE JUST ICA DO ESTADO DE S10 PAULO • - 93 



priamente a sua medida. O aspecto material da h. i. é sempre men
surável. isto 6, sempre redutível a uma expressão numérica. O aspecto 
material, além de necessariamente possuir qualidades físicas (consis
tência e forma), e outros atributos, é suscetível também, direta ou 
indiretamente, de apreciação quantitativa. A base é, pois, uma gran
deza apreciável e calculável (mensurável) do aspecto material da h. i. 

O aspecto material da hipótese de incidência sempre tem uma 
determinada consistência e forma, que const ituem o seu próprio 
nucteo essencial. Pois os atributos dimensórios (ou a grandcza) deste 
aspecto se dcsjgnam base impooível. Esta é semprc mensurável. p0-
dendo ser dimensionada, segundo critérios de relação estabelecidos 
na lei. 

Juridicamente, a base imponível é um atributo do aspecto ma
terial da h. i. , dimensivel de algum modo: é o peso, o volume, o com
primento, a largura, a altura, o valor, o preço. O perímetro, a capa
cidade, a prorundidadc, a superfície, a grossura ou qualquer outro atri
buto de tamanho ou grandeza mensuráveis do próprio aspecto material 
da h. 1. Por isso, AMLLCAR FALCÃO qualifica a base imponivel 
como "verdadeira e autêntica expressão economica" da hipótese de 
incidência (Fato Gerador ... , cito púg. 138). 

A este atributo a lei designa o pupcl de base jmponivel~ ou seja: 
a lei qualifica um ou alguns atributos dimcnsíveis do aspecto material 
da h. i. e lhes confere a função jurídica de base impoDível." (Geraldo 
Ataliba, ob. e loco cits., págs. 113). 

6. Em Dino larach, em seu '·Curso Superior de Derecho Tri
butário" colhemos o ensinamento inatacável de que a base de medição 
do tributo é o. base imponível. "El princípio de la capacidad contri
butiva es el que está a la base dei impuesto. Hemos visto que dicho 
principio constituye la caractcrístca escncial de los hechos jmponibles. 
que sicmprc son manifestaciones de riqueza sujetas a una valornción 
polflica deI legislador. Como consecuoncia de 0110, la obligación de 
los hechos imponiblcs, guarda coo éstos una relnción o una propor
ci6n, que estará dada por la alícuota deI impuesto. (ob. cit., pág. 
226)" . 

7 . Verifica-se, pois, que COUlO fundamento, como causa da 
obrigação tributária, a base imponível não pode ser livremente alte
rada, sem ofensa ao Sistema Tributário e aos Princípios Constitu
cionais. 

8. Alterando a alíquota, e a base de incidência, o Decreto-lei 
n.o 1.388, de 1974 violou a Constituição Federal. 

Houve, como conseqüência da restrição nas deduções para in
centivos fiscais, uma alteração da base de incidência do imposto de 
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renda, isto é: houve aumento da renda tributável dos contribuintes 
pessoas físicas, que, tendo feito aplicações, que l!hes permitiam dedu
ções, hoje vem tais investimentos restringidos a novos percentuais, 
majorando, sensivelmente, a carga tributru-ia. 

9. B evidente que, nos próximos dias, o Poder Judiciário será 
chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade do Decreto-lei 
n.o 1.388, de 23 do corrente, selando, com sua autoridade in conteste, 
a inaplicabilidade, neste exercício do novel diploma legal. 

Transcrito de "O ES~íldo de S. Paulo" 
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o BRASIL DEVE MUDAR O DIREITO AGRÁRIO 

Gregório Barreto 

"Considem posluva a expenencia joddica da reforma agrária 
peruana, ao criar uma estrutura especial de instâncias para o direito 
agrário, que poderia ser adotada pelo Brasil, dando ordem a cerca 
de 14 mil leis existentes em nosso país e não deixando à j1ustiça 
comum as demandas da propriedade fundiária". Esta declaração, ao 
enviado especial da "Folha", é do advogado Octávio Mello Alva
renga, diretor da Associação Latino Americana de Direito Agrário e 
delegado brasileiro no Simpósio Interamericáno de Direito Agrário, 
que se realiza nesta capital. 

O delegado brasileiro afirmou também que uma troca de expe
riências entre o Peru e o Brasil seria de grandt:: proveito no e'sforço 
que os dois países desenvolvem} para a ocupação da Amazônia, "por 
se tratar de uma região ecol1ogicamente singular, devendo ser procura
das soluções técnicas e legais comuns". 

Defendendo a idéia de que há necessidade de uma especialização 
no campo do direito agdrio brasíleiro. Alvarenga disse que até a 
semântica atrapallia os procedimentos jur,ídicos eminentemente agrá
rios, e que esta situação pode ser corrigida com a adoção de um 
sistema de duas cortes, a exemplo do que ocorre no Brasil com o 
Direito TrabaUJista. 

AI varenga admitiu que a inex~stência de pmfissionais cspecia~ 
lizados é um entrave à adoção desse sistema. Entretanto, lembrou 
que a Justiça do Trabalho, no Brasil, surgiu antes dos cursos espe
cializados nas faculdades de Direito. No Brasil" a única escola que 
mantém um curso de Direito Agrário é a Univet-sIdade de São Paulo 
mas a implantação de urna justiça especializada poderia fornecer 
mercado de trabalho aos jovens advogados. 

Alvare.nga referiu-se também positivamente à experiência da 
reforma agrária peruana, mundo q1ile muita coisa pode ser aprendida 
pelo Brasil) uma vez que exi'Stem boas, lições tanto no modelo socia
lizante (peruana) quanto no capitalista (brasileiro) e defendeu a cria
ção de cooperativas "aparentadas com as sociedades anônimas". 

"O que não se pode - declarou Alvarenga - é separar o desejo 
natural de lucro por parte dos componentes, fazendo-os participar, 
em justa parte) do desenvolvimento econômico9

'. 
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Cerca de 14 mil leis existem hoje no Brasil, para disciplinar o 
assunto. Mas a grande quantidade de organismos para o meSmo fim, 
conseguiu ser finalmente unificado no INCRA - Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária. 

Outra tese brasileira, defendida pelo vice-presidente do INDA 
(Instituto Nacional do Direito Agrário). J. Paulo BittencolJJrt diz que 
a pressão política dos proprietários rurais tem atrasado os programas 
de reforma, numa conspiração \'surda e insidiosan não permitindo que 
a população rural supere seu atual estágio de uma economia de sub
sistência e passe a integrar uma economia de mercado. 

Segundo Bittencourt, outra pressão política, em sentido contrário, 
está sendo exercida pelo setor industrial, que tem demonstrado ser 
favorável à reforma agrária: esta desenvolveria todo o potencial de 
mercado das populações rurais, o que viria a beneficiar o setor secun
dário. 

O sistema jW'ídico agrário peruano, bastante elogiado no Sim
pósio - onde a participação de Cuba foi classificada como "apática" 
- tem duas instâncias: os "jueces de tierras" Guízes de terras), e o 
''Tribunal Agrário". 

A primeira instância é representada pelos "jueces de tierras" 
atualmente em número de 56, com jurisdições delimitadas. São es
colhidos pelo Consejo Nacional de Justicia - equivalente a nosso 
Supremo Tribunal Federal - depois de serem indicados pelo Legis
lativo, 

Todos os juízes devem ser peruanos de nascimento, advogados 
e não podem ser proprietários de terras, nem possuir parentes até 
segundo grau que sejam latifundiários. 

As decis.ões tomadas por um juiz de terras, em qualquer ques
tão agrária, cabe somente uma apelação, que deve ser encaminhada 
ao Tribunal Agrário. Este é composto de 6 vogais, eleitos por 6 
anos e devem ser advogados com mais de 15 anos de exercício da 
profissão. Assim como "'üs juízes de terras, não podem ser proprie
tários rurais nem ter parentes "terrateruentes" (latifundiários). 
(Transcrito da "Folha de S. Paulo"). 
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o ESTADO DE SÃO PAULO E SUA PRESENÇA NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Antonio Raphael Silva Salvador 
Promotor Público 

O Supremo Tribunal Federal foi criado no Brasil pelo Decreto 
D.o 848, de 11 de outubro de i 89.0, como o ,órgão mais elevado do 
Poder Judiciário no Brasil. Foi criado com o número de quinze 
ministros e durante toda a primeira república deu conta perfeillamente 
de sua missão, mesmo porque não era grande o número de feitos 
entregues ao seu exame e julgamento. Em 1926 j:i se sentia a 
necessidade de uma mudança no tocante à competência da mais alta 
corte de justiça do país, para amenizar sua incipiente crise, que 
decorria do excesso de serviço. Nessa ocasião foi feita uma mudança 
em sua competência, mas foi mantido o número de seus ministros. 

A primeira redução do número de ministros ocorreu em 1931, 
feita pelo governo provisório, que alterou o número inicial de quinze 
para onze ministros. A Constituição de 1934, surgida em atendi
mento à Juta da revolução constitucionalista de 1932, fixou nova 
competêracia para o Supr1emo Tribunal Federal, manteve o número 
de seus ministros em ODze e autorizou a divisão em duas turmas de 
cinco ministros, desde que os feüos não envolvessem matéria consti
tucional, quando então exigia-se o julgamento pdo Tribunal pleno. 

Houve uma modificação do número de ministros, e~evado para 
quinze e com nova redução para onze, tudo após a Revolução Demo
crática de 1964, com aposentadoria compulsória e voluntária de 
alguns ministros. 

Em toda essa vida do mais alto Tribunal do Brasil, qualquer 
que fosse o número de seus integrantes, sempre tivemos a participação 
efetiva e brilhante de São Paulo, através de seus grandes vultos, que 
ali estiveram para honrar o nome de São Paulo e de toda a cultura 
jurídica do país. 

Indiscutivelmente o Supremo Tribunal Federal sempre se en
grandeceu com as figuras dos grandes juízes paulistas Firmino Whi
tacker, Costa Manso, Pedro Lessa, João Mendes, Laudo de Camargo, 
Mário Guimarães, Cândido Mota Filho, Pedro Rodovalho Marcon
des Chaves, Raphael de Barros Monteiro, José Geraldo Rodrigues 
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de Alckmin, todos grandes, todos aqui citados sem especial destaque, 
por terem todos a mesma estatura moral, o mesmo valor, todos le
vando para o Supremo Tribunal a grandeza da justiça de nosso 
Estado. 

São Paulo dá atualmente a alta porcentagem de 37% de todos 
os feitos levados à apreciação daquela Alta Corte, o que" é previsível 
diante da pujança econômica e da densidade populacional da terra 
paulista. Basta que se diga que temos em segundo lugar o Estado 
da Guanabara, com toda a sua importância, com apenas 12 %, se
gundo informações feitas por um dos eminentes Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (e não é paulista!) Em nome dessa atividade marcan~ 
te de São Paulo nos feitos ali julgados e também da grandeza dos juízes 
c homens ligados ao direito que aqui temos, temos tido sempre 
dois ministros paulistas com assento permanente no Supremo Tribunal 
Federal. Ultimamente tivemos lá os paulistas Raphael de Barros 
Monteiro e Cândido Motta Filho e com a aposentadoria deste último, 
o Presidente Médici nomeou para o cargo o desembargador Rodrigues 
de Alckmin, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Com a lamentada morte do Ministro Barros Monteiro abriu-se 
nova vaga no Supremo Tribunal Federal e vaga de paulista. Espe
rava-se a nomeação de outro paulista, como sempre se fez, como 
seria de justiça, mas com surpresa viu-se a nomeação do dr. Leitão 
de Abreu, ex-chefe da Casa Civil do Presidente Médici, homem ilus
tre e culto, mas que veio ocupar vaga de paulista e passa a ser o 
ter,ceiro gaúcho no atual Supremo Tribunal Federal, que já tinha 
os gaúchos Eloy José da Rocha e Thompson Flores. A explicação 
dada fOI a existência de antiga promessa feita ao dr. Leitão de Abreu 
e agora a necessidade de cumprir o prometido. 

Eis que agora surge nova vaga, com a aposentadoria do Mi
nistro Luiz Galotti. São Paulo insiste em que a vaga é sua, por direito 
que lhe dá sua pujança econômica, social e jurídica, pela tradição 
que ali sempre manteve dois ministros paulistas e pela importância 
de nossos juízes e juristas no campo jurídJco nacional. Queremos 
confiar na escoJha a ser feita e acreditamos que São Paulo não será 
esquecido. São Paulo tem dado tudo de si para O' Brasil, sem nunca 
exigir nada em troca. São Paulo nunca quis ser mais do que seus 
irmãos, mas não é justo que seja prejudicado, olvidado, preterido em 
seus legítimos direitos. Faça-se justiça na hora de escolher quem 
deve fazer justiça. Não será justo esquecer-se de São Paulo que 
nunca se esquece de todos os irmãos brasileiros. 

É hora de união de todos os paulistas: a vaga é de São Paulo 
e devemos saber reivindicar nosso direito junto ao eminente Presi
dente que nos dirige. 

(Transcrito da "Tribuna da Justiça") 
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COI\'SELI-IO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N.O LXXVIU-74 

O Conselho Superior da Magistratura, usaodo de suas atribui
ções e visando autorizar o uso de calças compridas pelas servidoras 
deste Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral, Resolve: 

Artigo 1.0 - Autorizar, a título experimental, o uso de calças 
compridas por servidoras e permitir o ingresso de pessoas do sexo 
feminino com esse traje, no Palácio da Justiça, excluídas as salas 
reservadas à Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria Geral, Sala 
das Becas e do Expediente dos Desembargadores, e dependências 
anexas, Sessões de Julgamentos, Salas dos Juízes Auxiliares e do 
Secretário Diretor Geral e Escrivão Diretor da Corregedoria. 

Parágrafo Primeiro - ApHca-sc esse regime, no que couber, 
ao Forum João Mendes Júnior e Varas Distritais. 

Parilgrafo Segundo - Nas Salas de audiências somente às tes
temunhas e partes será permitido o uso desse traje. 

Artigo 2.° - O uso do traje, de que trata este Provimento, 
deverá atender ao decoro, respeito e austeridade do Poder J udi
ciáTio. 

Artigo 3.0 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

São Paulo, 8 de março de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente do Tribunal 
de Justiça. 

Gentil do CannoPinto - Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

M.árcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça. 

COMUNICADO 

Recebeu o Exmo. Senhor Desembargador Presidente do Tribu
Jlal de Justiça, o seguinte ofício: / Ministério da Justiça e Negócios 
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Interiores / DFJ-DE-SUR-Proc. 59.904-73 / UFC-2 / Em 31-1-74 
;' Do Departamento Federal de Justiça / À Secretaria da Justiça do 
Estado de São Paulo / Assunto: Alteração de nomes de estrangeiros 
e de brasileiros naturalizados / Senhor / Tendo em vista a ocorrência 
de casos de alteração de nomes de estrangeiros e de brasileiros natu
ralizados concedida pela justiça comum, tenho a honra de solicitar 
a V. Exa. detenninar providências no sentido de ailertar as autori
dades judiciárias competentes de que a matéria em questão é da 
alçada do Ministério da Justiça, nos termos dos artigos 2.0 e 3.°, 
Parágrafo único, do Decreto-lei n.o 5.101, de 17 de dezembro de 
1942, in verbis: / "Art. 2.°. O Ministro da Justiça poderá, em casos 
excepcionais, autorizar a alteração do nome constante do registro de 
estrangeiros. / Art. 3.°. No ato da naturalização, poderá, a critério 
do Ministro da Justiça, ser autorizada a tradução do prenome do 
naturalizado. / Parágrafo único. Qualquer mudança posterior do 
nome ou do prenome só por exceção e motivadamente será permitida, 
fazendo-se a apostila no respectivo título, mediante despacho do 
Ministro da Justiça". / Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Exa. protestos de perfeita estima e distinta consideração. 

a) Ruy Macbado de Lima, Diretor-Geral. 

(D. O. J. 12-03-74) 
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COMUNICADO 

O Expediente da Presidência e do Conselho Superior da Magis
tratura comunica que foi alterado o Provimento D.O LXIX-72-A, 
com o acréscimo de §§; a publicação é feita na íntegra: 

PROVIMENTO N.o LXXXI-74 

Dá nova Fedação ao artigo 4.° do Provimento D.O LXIX-72-A. 

O Conselho Superior da Magistratura do Estado dc São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 

ConsideraD~o o que ficou decidido no Processo N.o G-16.689=71, 

Resolve: 

Artigo 1. o - Caberá ao cartório da Portaria de Auditórios a 
realização de todas as praças eleilões judiciais, quando não houver 
indicação de leiioeiro pelas partes. 

Artigo 2.° - O Escrivão do cartório da Portaria de Auditórios 
organizará, diariamente, a pauta das praças e dos leilões judiciais, 
para efeito de distribuição de horário. 

Parágrafo único - Os ofícios de justiça, para fins deste artigo, 
comunicarão ao Escrivão do cartório da Portaria de Auditórios, com 
antecedência necessária, o dia e a hora designados pelo Juiz no pro
cesso. 

Artigo 3.° - Na falta ou impedimento do Porteiro de Auditó
rios, em caráter excepcional, somente oficial de justiça da Vara que 
determinar a realização da praça ou do leilão, poderá ser nomeado 
"ad hoc" pelo Juiz. 

Artigo 4.° - Mediante escala, organizada pela Presidência do 
Tribunal de Justiça, serão designados JuÍZes de Dire1ito, de preferência 
Substitutos da Capital, que fiscalizarão, pessoalmente, a realização 
das praças e dos leilões judiciais, feitos pelo cartório da Portaria de 
Auditórios. 

§ 1. 0 - Funcionando como órgão administrativo e judic-ante, 
face à designação da Presidência do Tribunal de Justiça, o Juiz de 
Direito designado poderá praticar atos jurisdicionais do processo, rela
cionados com a praça ou o leilão objetos da fiscalização, inclusive 
sustá-los, especificando o motivo. 
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§ 2.° - Nas atribuições do Juiz de Direito designado na forma 
do art. 4.°, e sem prejuízo do que se contém no panlgrafo anterior, 
se compreendem a presidência, a fiscalização e a resolução dos inci
dentes das praças e dos leilões em geral, devendo assinar os respecti
vos autos, positivos ou negativos, elaborados e subscritos pelo Escri
vão do Cartório das Hastas Públicas (da Portaria dos Auditórios). 

§ 3.0 - Realizada a praça ou o leilão, mas sempre antes da 
confecção e assinatura dos respectivos autos (art. 693 "do Código de 
Processo Civil), receberá quaisquer requerimentos vinculados àqueles 
atos, inclusive os relativos aos pedidos de adjudicação e de remição. 
Nestas duas hipóteses, entretanto, lavrados os autos com as cautelas 
devidas, remetê-los-á ao juiz da causa para apreciação. 

§ 4.° - Nos leilões realizados no local onde estiverem os bens, 
ou no indicado pelo D. O. J. 25-06-74. 
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Agravo de Petição n.o DJ--229.041 - Ubatuba - Agvte.: 
Floriano Rodrigues Pinheiro - Agvdo.: Sr. Oficial do Registro de 
Imóveis da Comarca. 

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

n.o 229.041, da comarca de Ubatuba, em que é agravante Floriano 
Rodrigues Pinheiro, sendo agravado o Oficial do Registro ele Imó
vci~ da mesma comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, sem 
qualquer divergência de votos, negar provimento ao recurso. 

A espécie é de dúvida suscitada pelo agravado, que adiou o 
registro de escritura de divisão amigável apresentada pelo agravante, 
teodo por objeto imóvel localizado no bairro denominado Percque
-Açu, mediante os seguintes fundamentos: a) tendo os outorgantes e 
reciprocamente outorgados adquirido o domínio de apenas metade 
ideal do imóvel> impossível se apresentava a cxecução do ato regis
trário; b) um dos condôminos já havia transmitido sua parte a ter
ceiros, consoante assentamentos do registro; c) não figurava no t.ítulo 
O' nome de condômino Pedro JoãO' Abitante, mas sim o de Palmyra 
Espínosa Abitante, cujo estado civil[ fora omitido e nada havia em 
Cartório a indicar fosse ela co-proprietária do citado imóvel; d) em
bora livre de tributo, não bavia nO' títulO' qualquer menção ao im
posto de transmissão "inter vivos", pelo que deveria ser expedida 
a competente guia para a sua lavratura. 

O suscitado apresentou a impugnação de fls. 20-39, acompa
nhada dos documentos de fls. 40-83, tendo o Dr. Curador opinado 
pela procedência da dúvida (fls. 86v). 

A sentença de fls. 88-90 acolheu a dúvida apenas pelo 
seu primeiro fundamcnto; afastando> os três outros invocados pelo 
serventuário. 

Irresignudo, agravou tempestivamente o susdtado, através de 
recurso devidamente processado, resultado: mantida a decisão de 
primeiro grau. 

O parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça foi pela eou
finnação do julgado recorrido. 
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E, com efeito, o recurso não comporta provimento. 

O agravante adquir iu, juntamente com Orivaldo Lima Cardoso, 
Pedro João Abitante e Armur Medeiros, a metade ideal de uma 
chácara localizada no bairro do Perequê-Açu, comarca de Ubatuba, 
mediante compra feita a Manoel Rufino e sua mulher Philadelph.ia 
Maria de Oliveira (cf. fls. 41-42). 

Dessarte, com unheiros em imóvel "pro indiviso", evidente que 
a divisão amigável por eles acordada no escri to recusado somente 
poderia ser regist rada após a in tervenção ratificativa do titular do 
dOlDtnjo de outra metade ideal dessa propriedade. Verificada a im
possibilidade dessa anuência, outra alternativa não restará aos inte
ressados que a utilização dos meios que o legislador civil colocou ao 
seu alcance para pôr termo ao mencionado estado de indivisão. 

Ao propósito, decidiu certa feita o E. Tribunal de Justiça do 
Estado que "existindo o estado de jndivisão, não pode um condô
mino dispor da coisa em ~ ua totalidade ou de parte materialmente 
fixa da (R.T. 261 -301). 

Da mesma forma, o E . Conselho Superior da Magistratura tem 
iterntivamente prodamado a inadmissibilidade da transcrição de 
título de venda de parte certn e determinada de imóvel indiviso 
(Agravos de Petição os, 184. 847, de Auriflama, 166.128, de Jabo
ticabal, 160.080, de Sanlo Anastácio, 158.104 e 157.0 15 de Jun
queirópolis e 153.327, de Campos do Jordão), Embora a alusão seja 
feita à vendaJ a hipótese não se modifica no caso em cogitação, desde 
que a loca1ização de pane certa em imóvel indiviso, em escritura de 
divisão amigável, depende sempre da convergência de vontades de 
todos os proprietários. 

Pelo exposto, é negado provimento ao agravo, pagas as custas 
na forma da lei. 

São Paulo, 8 de Olarço de 1974. 

aa) José Carlos Ferreim de Oliveira, Presidente 

Marcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Justiça e 
R elator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Pedro Paulo Filho, Advogado 

(D.O.I. 4-04-74) 
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AGRAVO DE PETIÇÃO N.· 229.501 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
0.0 229.501, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante 
Therezinha Garcia e agravado o Oficial de Regist ro de Imóveis da 
Comarca. 

I - Alegando que Francisco Moreira da Silva e Romeu Fag
gioni já outorgaram várias escrituras de venda, que legalmente pos
suem pela transcrição n.o 4.068, o Oficial do Registro de Tmóveis da 
Comarca, levantou dúvida quanto à transcrição da escritura apre
sentada pela recorrente, pela qual adquiriu daqueles uma gleba de 30 
alqueires, quando remancsce da área original apenas 19 ulqucircs, 
mais ou menos. 

O MM. Juiz de Direito julgou procedente a dúvida (fls. 3(}-3l) 
c daí o agravo interposto tempestivamente. 

A recorrente insiste na prática do ato transcri tivo, sustentando, 
com base em outros julgados, que a dúvida que o Oficial pode le
vantar deve restringir-se tão só à forma do títu.1o, sua legalidade e 
validade e não para suprir deficiências de conteúdo, se boa ou não 
a compra , não lhe cabendo o exame da disponibilidade, pois, se 
qualquer prejuízo houver será ressalvado o direito de terceiros re
clamarem em juízo. 

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo improvimento do 
recurso. 

II - Como se verifica dos autos (fls. 22-27) a estimaliva da gran
deza real da gleba ficou superada pclas sucessivas alienações, ine
xistiodo o rcquisito da disponibilidadc, ou sejH, árca remanescente 
suficiente a legitimar a transcrição pretendida. 

Indeclinável é a exigência relativa aos carac terísticos c con
frontações do imóvel, nos termos do inciso 5.° do art igo 247 do 
Dec. n· 4.857, de 9 de novembro de 1939, pelo que os oficiais do 
Registro de Imóveis não deverão proceder a {n oscriçõcs ou inscri
ções de escrituras, em as quais se verifica a omissão deste rcquisito, 
sob pena de resultar dubiedade a respeito da drea, afetando a efi-
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cácia e a finalidade do registro, coLocando em risco a certeza do 
domínio. 

O registro imobiliário é cadastro real das transações e não sim
ples ,cadastro pessoal dos transmitentes e adquirentes. 

Não havendo coincidência quanto à área remanescente, legí
tima é a oposíção argüida pelo Oficial do Registro, subsumindo-se a 
dúvída no- inciso legal acima apontado. 

A norma exigente, para a trans·crição, dos característicos e 
confrontações do imóvel visa a certeza. do domínio evitando pôr em 
risco a eficácia e Hnalidade da transcrição. 

A transcrição imobiliária não é mero ato descritivo de transa
ções e sim prova de domínio e não pode ser feita sem a mesma 
prova dominial por parte do transmitente. 

Se inexiste área disponível a se transferir, objetado está o pró
prio domínjo do transmitente com relação à área transmitida, pelo 
que inviável nova transcrição. 

Aplica~se ao caso a advertência de Serpa Lopes, no Tratado dos 
Registros Públicos, 4.a edição, Freitas Bastos, 1960, vaI. IV, pág. 4JO: 

"Duas situações podem surgir no caso de característico e con
frontações: ou o título é impreciso, e nesse caso convém ser recu
sado, para que o titular do domínio m.e1hor o componha pelos meios 
regulares, ou o título a transcrever contém característicos em colisão 
com a transcrição anterior, hipótese em que se torna imprescindível, 
preliminarmente, a retificação da transcrição anterior e a apuração 
da qual seja a verdadeiramente exata: se a enumeração da trans
crição existente ou a do título". 

Para o preenchimento do requisito legal apontado é necessário 
pleno acordo com o registro procedente, inclusive disponibilidade de 
área, do contrário, a transcrição não operaria efeito além de simples 
histórico. Se falta área para se dispor, duvidosa é a propriedade 
daqullo que se está transmitindo. 

Nega-se, pelo exposto, provimento ao recurso. 

São Paulo, 8' de março de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de Olh'eira, Presidente 

Márcio ~Iartins Ferreira" Corregedor-Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Daltro Roque Viviani, Advogado 

(D.a.J. 4-04~74) 
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~------------------ -----

Agra,vo de Petição - DJ- 229.937 - Suzano - Agvte.: Maria 
Aparecida Paiva -- Agvdo.: Sr. Oficiam do Registro de Im6veis da 
Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados ,e d.iscutidos estes autos de agravo de petição 
0.° 229.937, da Comarca de Suzano, em que é agravante Maria 
Aparecida Paiva e agravado o Oficial do Registro de Im6veis da 
Comarca, 

Acordam os Membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao rccmso. 

I -- Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Suzano, ao lhe ser apresentado, 
para regishio, escritura de compra e venda de um imóvel, na qual 
o outrorgante vendedor de nacionalidade polonesa e casado, compa
receu sem outorga uxória. 

Impugnada a medida, ensejou-se manifestação do apresentante 
e do dr. Curador de Registros, tendo a sentença de fls. 16-16 con
cluído pela procedência da dúvida. 

lrresigrtado agravou, no prazo, o suscitado, mediante recurso 
r~gulannente processado, sendo pelo improvimento o parecer da 
douta Procuradoria Geral da Justiça. 

II -- Nega-se provimento ao recurso. 

O recorrente sustenta que a venda. efetuada independia de outorga 
da mulher do vendedor, pois na conformidade do direito russo, cer
tificado nos autos, os bens adquiridos por qualquer dos cônjuges, na 
constância da sociedade conjugal, não se comunicam ao outro e podcm 
se-r alienados, independentemente de outorga, quer do marido quer da 
mulher. 

Preliminarmente, de notar-se como acentuou a sentença recorrida 
a inaplicabiHdade do direito russo, vez que o vendedor do imóvel é 
polonês, residente no Brasil e inexiste qualq~er comprovação de ter 
contraído núpcias na Rússia. 

I 

No entanto, "sub specie" o deslinde da questão cinge-se às for-
mas habilitantes, lembradas pela Procuradoria Geral e explanada por 
Eduardo EspÚlola e Eduardo Espínola Filho, em seu livro "Tratado 
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de Direito Civil Brasileiro" volume VDI, edição 1942, Freitas Bastos, 
assim designados por se destinarem à complementação ou habilitação 
do consentimento. 

As formas habillitantes destinam-se a habilitar os incapazes a se 
legitimarem na constituição dos autos jurídicos, cabendo à lei na .. 
donaI, como lei pessoal, tei reguladora da sociedade, indicar-lhes as 
formas. 

A submissãO' dos bens imóveis ,à Hlex rei sitae" é o ponto pací
fico na doutrina. São leis de ordem social as que organizam a pro
priedade, em cada país, e por isso mesmo, devem ter caráter territorial. 
(Clóvis Bevilacqua, Código Civil, volume I, edição 1956). 

Destarte, as transferências de propriedades imobiliárias, por ato 
entre vivos, subsume-se ao direito do lugar, onde a coisa está situada. 
Em nossa legislação regula a matéria o artigo 8.° da Lei de Introdu
ção ao Código Civil, consagrada a regra "locus regit actum". 

Não há, pois se invocar legislação estrangeira para convalidar o 
ato jurídico impugnado. 

A "lex rei sitae" é de ordem costumeira em relação aos imóveis 
e nenhum país tolera outro dispositivo, sendo indiscutível. 

TIl - Nestas condições, nega-se provimento ao agravo. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 8 de março de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de Olh'eir3 - Presidente; 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e 
Re1ator; 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente. 

Dr. Carlos José O. TrevisB1n. Adv. 
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Agravo de Petição n.o 231.115 - Santo André - Agvte.: -
Castor de Oliveira e sua mulher Iva Ranzieri de Oliveira - Agvdo.: 
Oficial do Registro de Imóveis da 1.a Circunscrição da Comarca. 

ACóRDÃO 

Vistos relatados e discutidos cst,es autos de agravo de petição D.O 

231. íl15, da Comarca de Santo André, em que são agravantes Castor 
de OUve,ira e sua mulher Iva Ranzícrí de O~iYeira e agravado o Oficial 
da Comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura por 
votação ullânime, negar provimento ao recurso. 

l-O Oficial de Registro de Imóveis da 1.8 Circunscrição da 
Comarca de Santo André suscitou dúvida sob o fundamento de que 
no contrato prenotado sob o n.o 190.489, em que são partes a 
Companhia Paulista de Óleos Vegetais e Castor de Oliveira e outros, 
,ajustou-se um compromisso de compra e venda e não venda e compra 
sendo de rigor a apresentação em mais de um.a via para o arquivo 
do cartório e necessária a apresentação do certificado pr6prio pas~ 
sado pelo I ,. N . P . S ., e&pecífico para o ato. 

A dúvida objetivou, também, o contrato prenotado sob o n.a 

190 .490, por entender o Oficial do Registro ser o negócio uma cessão 
e transt"erênda de direitos de 3/ partes ideais e não venda e compra, 
sendo portanto devido o imposto de transmissão "inter-vivos·'. 

Impugnada a medida e atendida a primeira parte da suscitação, 
manifestou-se o Df. Curador, sendo oficiado ao. lNPS para remessa 
da' cert~dão de q-uitação dos vendedores. Desatendida a solicitação, a 
dúvida foi julgada procedente (fls. 44-7). 

Irresignados, agravam tempestivamente os suscitados, mediante 
recurso regularmente processado, cif1gindo-sc o agravo tão-só à desne
cessidade da certidão de quitação da Previdência Social. 

A PmcUlradoria Geral da J ustiça opinou pelo provimento do 
agravo, argüindo a desobediência ao INPS quanto às solicitações 
judkJais, não podendo, em -tais circunstâncias) o direito dos inte
ressados parecer em decorrência da incúr.ia de funcionários da Pre
vidência. 
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11 - Nega-se provimento ao recurso. 

A exigência de certidão, de incxigência de débito para com a ins
tituição de previdência sodal, por força do artigo 141 da Lei n. o 
3.807, de 1960, em todas as transações relativas a imóveis, nos casos 
que o dispositivo legal prevê, é inafastável, tornando-se nulo, de 
pleno direito, o próprio ato. 

Esta sanção é imposta pela própria Lei, artigo 142, recusável 
toda e qualquer argüição de incúria do órgão previdenciário em for
necer os certificados de regularidade. 

É necessária a apresentação, pelas empresas abrangidas peia lei 
da Previdência Social, da quitação para com estas instituições, para 
alienar, ceder, transferir ou onerar bens im6veis. 

Ao comprador competia, na celebração do ato, exigir tal pro'va, 
como bem acentuou a decisão recorrida, descafuida qualquer alegação 
de má-fé do vendedor. -

A exigência formulada pelo serventuário é procedente, nos termos 
do art. 141 parágrafo 3.° da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
com a redação dada pelo artigo 25 do Decreto-lei n.O 66, de 21 de 
novembro de 1966, e regulamentação do Decreto n.O 60.368, de 
11 de março de 1967. 

A hipótese em exame se enquadra no elenco legal e regulamentar, 
donde a conclusão da exigibilidade do referido documento. 

Pelos motivos expostos merece confirmação a sentença recor
rida. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 14 de março de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente 

Adv.: Drs. Renan Lotufo e Fernando Brigante Filho 

(D. O. J. 4-4-74) 
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Agravo de Petição n.O DJ-231.811 - Capital - Agvte.: Ama
dor da Cunha Bueno Júnior - Agvdo.: Oficial do 4.° Cartório de 
Registro de Imóveis. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo de P~tição 
H.o 231.811, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Amador 
da Cunha Bueno Júnior, inventariante do Espólio de José Alcantara 
Pepe e outros, e agravado o Sr. Oficial do 4.° Cartório de Registro 
de Imóveis da Capital, 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
sem divergência de votos, negar provimento ao recurso, pagas as 
custas como de direito. 

Apresentado a registro o formal de partilha extraído dos autos 
de inventário dos bens deixados por Ana Clara Cunha Bueno, sus
citou o agravado a presente dúvida, visto que as metragens da frente 
do imóvel situado à· Pça. das Bandeiras, n.o~ 31, 39 e 47, conforme 
constam da transcrição anterior e do título a ser transcrito, não 
coincidem. 

!Processada regularmente, foi a dúvida julgada procedente, o que 
ensejou o recurso do agravante, o qual salienta, de importante, ser 
mínima a diferença encontrada. 

A douta Procuradoria Geral opinou pelo improvimento do 
agravo. 

A sentença de primeiro grau merece ser mantida, porquanto a 
não coincidência dos característicos do im6vel, jcl referida, impede 
realmente a transcrição do formal de partilha. 

A questão liga-se à sistemática do registro imobiliário adotada 
pelo legislador pátrio, caracterizada pelai força probante dos registros 
feitos, cu j1a cOlltinuidade deve ser respeitada, para que sempre se 
evidenciem a liquidez e a certeza do domínio. 

Daí por que se torna indíspc·nsável o atendimento ao requisito 
do art. 247, item 5.'0, do Decreto n.O 4.857, de 9 de novembro de 
1939, com o que terá o Oficial do Registro de Imóveis conciições 
para verificar a continuidade dos registros, em observância a uma 
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orientação que deve ser intransigente, e absoluta (Serpa Lopes, uTra
tado dos Registros Públicos", 4.° vol., pág. 429, Livraria Freitas 
Bastos, 5.a ed.). 

O mesmo festejado Mestre conclui, resolvendo expressamente 
a questão proposta: "Duas situações podem surgir, no caso de Ga
racterÍsticos e confrontações: ou o título é impreciso, e nesse caso 
convém ser recusado, para que o titular do domínio melhor o com
ponha pelos meios regulares, ou o título a transcrever con,tém carac
teFÍsticos e confrontações em colisão com a transcrição anterior, 
hipótese em que se torna imprescindível, preliminarmente, a retifi
cação da transcrição anterior, e a apuração de qual seja verdadeira
mente exata: se a enunciação da transcrição existente ou a do título 
(ob. cit., pág. 430)". 

Nessas condições, desde que confessadamente colidentes as ,me
tragens, procedente foi a recusa do agravado, em virtude do que se 
nega provimento ao recurso interposto. 

aa) José Carlos Ferreira de On,'eira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça 
e Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente 

Dr. Amador da Cunha Bueno Júnior, Advog'ado 

Agravo de 'Petição n. o 229. 501 - Pereira Barreto - Agvte.: 
Therezinha Garcia - Agvdo.: Sr. Oficial do Registro de Imóveis da 
comarca. 

(D. O. J. 4-4-74). 
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Agrave de Petição 0.° 233.604 - Regente Feijó - Agvte.: 
Expedito Francisco da Silva ~ Agvdo.: Sr. Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
TI.O 233 .604, da comarca de Regente Feij6, em que é agravante 
Exped~to Francisco da: Silva, sendo agravado o Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca, 

Acordam, em sessão do Conselho s.uperior da Magistratura, por 
votaçãol unânime, negar provimento ao agravo, pagas as custas como 
de direito. 

Trata-se de dúvida inversa. proposta pelo agravante, através a 
qual pretendeu fosse determinada a transcrição da carta de arrema
tação de fls. 5-11, com dispensa da apresentação ao Oficial Imobi
liário do Certificado de Quitação do INPS e da Certidão Negativa 
de impostos municipais. 

Regularmente processada, inclusive com as manifestações do 
agravado e do ilustre representante do Ministério Público, foi a dú
vida inversa julgada improcedente, mediante a consideração de que a 
exigência daquele oficial fora correta. 

A respeitável sentença merece parcial reparo, o que todavia, 
não implica em provjmento do agravo interposto. 

Assim é, realmente, des'que dispensável o oferecimento da cer
tidão negativa de impostos municipais, os quais se sub-rogam sobre o 
preço da arrematação, por força do parágrafo único do art. 130 do 
Código Tributário Nacional. 

De um lado, porque tratou-se de venda em hasta pública, em 
virtude do que o arrematante" segundo preciso ensinamento do fes
tejado Ministro A liomar Baleeiro, escapa ao rigor do art. 130 citado 
("Direito Tributário BrasileÍro", pág. 426, Forense, 1970); e, de 
outro, porque os impostos de que fala o art. 703 do C6digo de Pro
cesso Civil em vigor são os da própria arrematação, quer dizer,. os 
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impostos sobre a transmissão do bem, de acordo com a lição de 
Pontes de Miranda, r1eferida, aliás, no decisório recorrido ("Comen
tários ao Código de Processo Civil", voI. XIII, p.ág. 407, Forense, 
1961). 

Acrescente-se, por derradeiro, que o Acórdão comprovado a 
fls. 14, do E. Conselho Superior da Magistratura, não cuida expres
samente da certidão em exame. 

Mas o Oertificado de Quitação, para com o ,INPS, bem ao con
tnírio, constitui documento indispensável à transcrição, comO afir
mado no aresto apontado, com fundamento no art. 14~, da Lei D.O 

3.8.07, de 26 de agosto de 1960, com a redação que lhe deu o art. 
7.°, da Lei n.o 5.432, de 7 de maio de 1968, cuja norma veio repi
sada pelo art 253, IH, "c", do recente Decreto 11.° 72.771, de 6 de 
setembro de 1973 (Regulamento do Regime de Previdência Social). 

A,través considerações acerca de quem seja o interessado na ex
pedição e registro da carta de arrematação, bem como a propósito da 
razão pela qual ficaram excepcionadas certas hipóteses, como a 
dispensa das fazendas públicas, não há como não se concluir que o 
C. Q. deve ser oferecido pelo arrematante, que assim se coloca, para 
esse fim, .no lugar da empresa vinculada ao INPS, se o documento 
não foi exigido anteriormente à arrematação. 

E como a e~ecutada Cinesa - Comércio, Indústl'<ia e Expor
tação SI A., enquadra-se como empresa vinculada, nos termos do 
art. 4.0 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei TI.O 3.807/60), 
evidente a obrigatoriedade da apresentação do C. Q., Otl de do
cumento que o substitua validamente, um comprovante de manifes
tação do INPS a propósito da natureza da atividade da empresa 
cuja vinculação se' discute, por exemplo, ou ainda um comprovante 
da recusa do mesmo Instituto em atender qualquer requerimento 
naquele sentido do interessado na arrematação ou na transcrição da 
carta respectiva. 

Ademais, a hjpótese destes autos é idêntica à ventilada no 
acórdão já mencionado, vi'sto que débito ajuizado ou não, daí por
que irrelevante a dFcunstância de ter havido, naquele primeiro caso, 
protesto por preferência por parte do lNPS, bem assim, como já se 
fdsou, a de que se trata de bens pertencentes a empresa não inscrita. 

O legislador limita-se a dispor sobre a exigência referente ao 
C. Q. o que basta para que, nessa parte, subsista a sentença impug
nada, apenas com mais outro reparo, o de que a hipótese é de pro
cedência da dúvida. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇ.10 DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃo PAULO • 

- -115 



Nega-se provimento, dessarte, ao agravo de petição interposto 
por Expedito Francisco da Silva. 

São ~aul0, 24-6-74. 

aa) !()Sé Carlos Ferreira de Oüveiro, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral da Jl!lstiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 
Df. Thomé Lázaro da Rocha, Advogado 

Agravo de Petição 0.0 233.784 - Odândia - Agvte.: General 
Motors-do Brasil S.A. - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 
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Agravo de Petição n.o DJ-233.777 - Jales - Agvte: Df. 
Curador de Registros Públicos da comarca - Agvdo.: Leviani 
Giovani. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.o 233.777, da comarca de Jales, em que é agravante o Dr. Curador 
de Registros P,úblicos da comarca, sendo agravado Leviani Giovani. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistratura, sem 
divergência de votos, negar provimento ao recurso. 

A espécie é de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de 
Imóveis da comarca, ao lhe ser apresentada pelo registro instrumento 
público de re-ratificação de escritura de compra e venda, através da 
qual os contratantes convieram na retificação do valor da transação, 
esclarecendo que por lapso de sua parte ficara constando o preço 
de Cr$ 50.000,00, quando na verdade o valor da venda fora de ers 
165.000,00. Aduziu o serventuário suscitante que o preço, elemento 
essencial do contrato de compra e venda, deveria ser sério c não 
provir de simulação, não podendo ser alterado ao alvcdrio das partes. 
Ademais, o caso não se enquadrava em nenhuma das hipóteses do 
artigo 178,. "c", da Lei dos Registros Públicos e poderiam surgir 
implicações fiscais que, igualmente, impediriam a execução do ato. 

A dúvida foi impugnada pelo suscitado e o Dr. Curador de 
Registros da comarca opinou pela sua procedência. 

A suscitação, entretanto, foi repelida pela decisão de fls. 22-23, 
seguindo-se agravo de petição manifestado pelo representante do Mi
nistério Público, regularmente processado, resultando mantido o ju1-
gado recorrido. 

Nesta instância, o parecer da ilustrada Procuradoria Geral da 
Justiça foi pela reforma do decisório de primeiro grau. 

Mas o recurso não merece provimento. 

A questão que se coloca na recusa do serventuário e nos pro
nunciamentos do Ministério Público de primeira e segunda instâncias 
é que o preço estipulado em contrato de compra e venda não pode 
ser ulteriormente modificado pela vontade das partes. 
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Nada obstante, o fato é que as partes afirmaram a ocorrência 
de equívoco quanto à fixação do valor da transação e assim fizeram 
lavrar escrito de re-ratificação revestido de todas as formalidades 
legais, com o correspondente recolhimento da diferença do imposto 
de transmissão "intervivos". 

Assim, não atentando contra a letra e o espírito da lei e nem 
contrariando os princípios gerais inionnativos do direito contratual, 
não havia como negar-se ao registro pretendido, que, ademais, en
contra respaldo nos artigos 285 e 286 do Regulamento dos Registros 
Públicos. 

Eventuais direitos de terceiros, como é óbvio, estarão resguar
dados com a publicidade conseqüente ao próprio ato cujo registro se 
pleiteia. 

Pelo exposto, fica mantida a decisão recorrida, pelos seus fun
damentos e pelos acima expendidos. 

São Paulo, 20 de maio de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente 

Dr. Edison de Antonio Alcindo, Advogado 

(D.O.J. 30-05-74) 
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Agravo de .Petição n.O Dl 234.930 - Presidente Prudente 
Agvte. - Caixa Econômica Federal - Agvdo. - Sr. Oficial do 
Primeiro Cartório do Registro de lmóveis da Comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição 
n.O 234.930, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agra~ 

vante a Caixa Econômica Federal, sendo agravado o Sr. Oficial do 
Primeiro Cartório do Regist.ro de Imóveis da Comarca. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, em negar provimentO' ao agravo, pagas as 
custas como de direito. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo agravado. quando da apre
sentação a registro da carta de arrematação de fls. 2-22, em que 
aparece como arrematante e agravante, por não ter oferecido o cer
tificado de quitação da pessoa em cujo nome está transcrito o ímóvel 
arrematado, conforme exigência constante do art. 141, parágrafo 4.°, 
da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação que lhe 
deu o artigo 25 do Decreto-lei n.o 66, de 21 de novembro de 1966 
(primeira operação realizada com o prédio após a sua construção). 

Ouvido o apresentante e o Dr. Promotor Público da Comarca, 
foi a dúvida julgada procedente, com fundamento, todavia, não no 
dispositivo antes referido, mas no artigo 141, parágrafo 3.°, letra d, 
daquele mesmo diploma legal (expedição de cartas de arrematação 
ou adjudicação de -bens). 

Interposto o presente recurso, pelo apresentante irresignado, ma
nifestou-se a Procuradoria-Geral da Justiça pelo seu provimento. 

A sentença agravada, contudo, merece confinnação: 

A exigência do ,certificado de quitação para com o INPS real
mente não encontra fundamento no parágrafo 4.° do artigo 141 da 
Lei n.O 3.807/60, por duas razões básicas, primeira, por não con
figurar a venda em hasta pública a transação de que trata o dispo
sitivo legal em exame, e, segunda, por não se ter verificado na 
hipótese sequer uma "primeira operação". 

Saliente-se, a propósito, apenas como ilustração, que, tratando
-se de construção de prédio em terreno que não pertença a empre-
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sa construlora, esta sim vinculada sempre ao INPS, inviável a exi
gência do C. Q ., uma vez Que o imóveL rccém-constTufdo não 
responderá por eventuais débitos daquela empresa para com a Pre
vidência Social. 

De qualquer forma, não havia mesmo necessidade do legislador 
referir n venda em hasta pública no texto do citado parágrafo 4.° 
do artigo 141 da l ei n.O 3.807/ 60, porquanto a expedição das cartas 
de arrematação ou adjudicação constitui a hipótese expressamente 
prevista na letra d do § 3.0 do mesmo urtigo I4J. 

Nesse semido, perfeita a sentença impugn3da) que, em magnífica 
síntese, ressalta as circunstâncias de que a dúvida não tem qualquer 
relação com questões de nalureza processual) de que a equiparação 
dos créditos da agravante aos da Fazenda Fede[al só vale para efeito 
de cobrBllça judicial, e, a[inaI, de que a espécie em tela não se en
quadra entre os casos de dispensa do C. O. 

~ interessante observar que o Poder Executivo Federal, ao re
gular pela primeira vez. as disposiçõcs contidas no Decreto-Iei n. o 
66/ 66, através O Decreto n.O 60.368, de LL de março de 1967, res
salvou da exigência do C. Q. as expediçõcs de cartas de adjudicação 
ou arrematação feitas em executivos fiscais (art. 4.°, letra d, desse 
Decreto), ressalva que evidentemente favorecia a agravante, visto 
estar seu crédito equiparado ao das Fazendas Públicas, para fins de 
cobrança judicial. 

Logo em seguida, porém) o próprio legislador federal, mediante 
o Decreto-lei n.o 5.432, de 1.0 de maio de 1968, restringiu mui signi
ficativamente aquela ressalva, para determinar que 3 dispensa do 
C. O., em se tratando de cartas de adjudicação ou arrematação, não 
ocorria em qualquer executivo fiscal , mas só naqueles em que as 
cartas eram expedidas em favor das Fazendas Públicas (art. 7.0 do 
Decrcto-lei referido): confira-se, a pelo. o novo regulamento da Lei 
Orgânica da Previdência Social. Decreto n. o 72.771 , de 6 de setem
bro de 1973, que não contemplou a referência genérica a "executivos 
fiscais". 

Evidente, portanto) o intuito do legislador) que, para os rins de 
controle da pontualidade das empresas vinculadas ao INPS, nâo equi
parou as entidades públicas de direito interno às Fazendas púbJicas. 

Poder-se-ia acrescentar) por outro lado que, sem perder de visto 
esse mesmo intuito (evitar a transferência do domínio de um imóvel 
que deva garantir O pagamento de eventuais débitos do alienante 
para com o JNPSl, dispensava o C. Q. nos casos em que os outor
gantes ou os executados, nos processos de execução ou nas ações 
executivas, não sejam contribuintes obrigatórios do JNPS. 
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Nega-se provimento ao agravo interposto, dessarte, posto que 
não comprovada a condição de executado não contribuinte obrigató
rio do INPS, ficando facultado à agravante o registro da carta de 
arrematação, como pr,etende, desde que comprove que o executado 
não é contribuinte do INPS, ou apresente documento que substitua 
validamente o C. Q., assim, por exemplo, comprovante de manifes
tação do INPS, a propósito da natureza da atividade da empresa 
cuja vinculação se discuta, ou comprovante da recusa do mesmo 
instituto em atender qualquer requerimento naquele sentido. 

São Paulo, 1.0 de julho de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de 06Ve.irB, Presidente 
Márcio Martins Fcrre.ira, Conegedor~Geral da Justiça e 

Relator 

Gentil do Carmo Pinto. Vice~Presidente 
Dr. João Henrique de Oliveira Júnior, Advogado 
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Agravo d'e Instrumento OJ-235.292 - Capital - Agvtc.: Adé
lia Samea e outras - Agvdo.: Juízo da 1.a Vara dos Registros Pú
blicos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e ciiscutJdos estes autos de Agravo de Instru
mento n. 235.292, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
Adélia Samea e outras e agravado o Juízo da 1. 1l Vara dos Registros 
Públicos. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, 
por votação unânime, negar provimento ao reCUISO, pagas as custas 
na forma da lei:. 

Irresjgnadas com a decisão que julgou procedente a dúvida sus
citada pelo Oficiall Imobiliário, interpuseram as vencidas recurso de· 
apelação, fora do qtHnqüídio legal, em virtude do que foi o processa
mento respectivo indeferido pelo MM. Juízo de primeiro grau. 

Oferecido, ,então, o presente agravo de instrumento, regular
mente processado, manifestou-se a douta Procuradoria Geral pelo 
seu provimento, visto que o próprio Supre.mo Tribunal Federal já 
julgou cabíve.l, nas dúvidas, o .re.C\!l.fSO de apelação c a Lei 6. O 15~ 73-
prevê a apelação corno recurso das sentenças em procedimento de 
dúvida. 

Inobstante o parecer da douta Procuradoria GeraJ da Justiça 
do Estado, o recurso não merece prosperar. 

Dispondo sobre as decisões proferidas em processo de dúvida 
suscitada pelo Oficial Imobiliário, dispõe o artigo 220 do Decreto 
0. 0 4.857, de 9 de novembro de 1939, que as leis locais poderão 
estabelecer recursos para tais decisões, sem prejuízo do processo con
tencioso a que os interessados poderão recorrer. 

Em consonância ao preceito supra, a lei d.e Organização Judi~ 
ciária do Estado de São Paulo assentou que o recurso cabível, nessas 
hipóteses seria o de agravo de petição, interposto para o Conselho 
Superior da Magistratura, dispositivo que resultou mantido pelo Có
digo Judiciário do Estado (art. 64,. VI e 68, IV). 

O fato de o novo o(deoamento juddico processual ter abolido 
o agravo de petição, evidentemente, não implicoll na subtração auto-
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mática desse recurso nos procedimentos de dúvida, quando é certo 
que a competência do legislador estadual para dispor a respeito 
permaneceu intocada, posto que continua em vigor o já mencionado 
artigo 220 do Regu~amento dos Registros Públicos. 

Não há mvocar-se em socorro da pretensão do agravante o 
Decreto-lei 1.000, de 21 de outubro de 1969, e a nova Lei dos Re
gistros Públicos (Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973), pois 
aquele pr[meiro diploma foi expressamente revogado e nunca entrou 
em vigor, estando o segundo com vigência adiada. 

aa.) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Canno Pinto, Vice-Presidente 

Drs. WUliam Adib Dib e José Antonio easte' Camargo 
Advogados 

(D.O. 16-07-74) 
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Agravo de Insbr'umento n.o DJ-234 .133 - São Paulo - Agvte.: 
.Massamori Isamu - Agvdo.: Juízo da l.a Vara dos Registros PÚ
blicos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instru
mento n.o 234.133, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
Massamori Isamu e agravado o Jwzo da 1.a Vara dos Registros 
Públicos. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, por 
votação unânime, negar provimento ao recurso, pagas as custas na 
forma da lei. 

Irresignado com a decisão que julgou procedente a dúvida sus
citada pelo Oficial Imobiliário, interpôs o vencido recurso de ape
lação, fora do qüinqücídio legal, em virtude do que foi o processamento 
respectivo indeferido pelo MM. Juízo de primeiro grau. 

Oferecido ent,ão o presente agravo de instrumento regularmente 
processado, manifestou-se a dout.a Procuradoria Gera4 pelo seu im
provimento, visto que, em resumo, o recurso cabível seria o de agravo 
de petição, no prazo de cinco dias, em face do que dispõe o artigo 
1 .217 do Código de Processo Civil vigente. 

O recurso realmente não merece prosperar. 

Achando-se ainda em vigor, o Decreto n.o 4.857, de 9 de no
vembro de 1939 (art. 220), o recurso cabível "in casa" era o de agravo 
de petição, nos termos dos artigos 64, VI, e 68, IV, do Código Ju
diciário do Estado, a ser manifestado do qüinqüídio imediato à inti
mação da sentença. 

Acrescen~e-se, ademais, que dado o caráter administrativo do 
processo de dúvida destinado ~ ao debate de questões reguladas em 
lei especial, nã,o implicou a vigência do novo Código de Processo Civil 
em alteração do art. 220 do Regulamento dos Registros Públicos, 
ainda que para tanto não bastassem as circunstâncias de que a Lei 
n,O 6.014/73 não fez referência ao Decreto 0.0 4.857/39 e de que a 
letra do artigo 1.217 do Código de Processo Civil vigente mantém 
os recursos nos processos regulados em leis especiais. 

Ora, intimado da sentença em 28 de janeiro, e ocofl'endo o 
o trânsito em julgado em 6 de fevereiro, s6 em 11 deste último mês 
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foi formulado o recurso" depois de vencido o prazo legal, do que se 
conclui também ser ülviável o processamento da apelação como 
agravo de petição, através a consideração de que a interposição de 
um recurso por outro não 'pode prejudicar o O' recorrente. 

Evidenciada, dessarte a intempestividade do redamo, impunha
se de fato o seu não processamento. 

São Paulo, 20 de maio de 1974. 
aa) José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente 

Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça e 
Relator 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça 

Advs.: Drs. Humberto Antonio Mandetta e Rinaldo Souto 
Lima 
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Recurso D.o '-74 - Capital - Recte,.,: José Domingues dos 
Santos - Recd.a.: Comissão de Concurso para provimento do 4.° 
Cartório de Protestos de Letras e TítUllos da Capital. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes auto-s de recurso interposto 
por José Domiogues dos Santos contra a decisão da Comissão de 
Concurso para provimento do 4.° Cartório de Protestos de Letras e 
Títulos da Capital, 

Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, co
nhecer, unanimemente, do recurso, acolhendo as alegações de fls. 35, 
e, no mérito, dar-lhe provimento, por maioria de votos, para os 
fins adiante declarados. 

Insurge-se o recorrente contra decisão da Comissão Examinadora 
de Concurso para provimento do 4.'0 Cartório de Protestos de Letras e 
Títulos da Capital, que indeferiu a sua inscrição por ausência do 
requisito de quinze anos no cargo de serventuário, previsto no artigo 
27 do Decreto-lei n.o 159-69. 

A matéria foi amplamente examinada no Mandado de Segurança 
n.O 197.438 e no processo n.o 20-71 deste Conselho. 

O Concurso reúne caractedsticas mistas com a conjugação dos 
critérios da antigüidade e do merecimento nos moldes do sistema da 
lei n. 819 -50. Assim sendo não se pode olvidar na sua aplicação a 
eúntagem do tempo que a lei determina se inclua para a promoção 
por antigüidade, como no caso, o de exercício de mandato eletivo. 

Vale transcrever o seguinte tópico do julgamento do Mandado 
de Segurança n. 197.438; 

"E, tal como julgou o Egrégio Conselho Supedor da Magistra ... 
tura no mencionado aresto (processo de concurso n. 20-71), "não 
colhe alegar que se trata de promoção por antJigüidade. O de que 
se cuida é de promoção que -atende o critério misto, conjugando a 
antigüidade ao merecimento. Logo, ao calcular-se, para o cômputo 
de pontos, a antigüidade do candidato, não se pode desprezar o t,empo, 
que para promoção por critério a lei manda contar. Assim, aliás já 
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decidiu o Co lendo Supremo Tribun.al Federal, ponderando: "O recor
rente, como qualquer outro servidor público na sua situação isto é, no 
desempenho de mandato eletivo, deve contar o tempo em que ali per
maneça para o efeito de antigüidade. É verdade que, no caso trata
-se de promoção, não s6 por antigüidade, roas por critério misto. 
Segundo esse critério, vários dementos são computados: diplomas, 
eficiência, prestaçãO' de serviço eleitoral, etc... Mas, dentre esses 
elementos também se inclui, aliás etn caráter preponderante, o tempo 
de serviço, isto é a antigüidade. Não há razão para se excluir na 
apuração dessa antigüidade, o tempo em que o servidor desempenhou 
mandatos eletivos. O funcionário de outra carreira, para a qual a 
lei preveja promoção cxch.lsivamente por ant,igüidade beneficia-se com 
os mencionados artigos oonstitucionais. E beneficia-se de modo abso
luto. Conta o tempo de desempenho do mandato e, atingindo o pri
meiro lugar na classificação por antigüidade, é promovido, sem mais 
formalidade. Por que razão não se proceder da mesma forma p'ara 
com aqueles que, como o recorrente, pertencem a carreiras em que 
a antigüidade entre apenas como elemento relativo, embora prepon
derante? Terá desejado o legislador constituinte perpetrar tal injus
tiça, prejudicando exatamente aquele servidor para. quem a antigüi
dade é elemento relativo e não absoluto? O recorrente não tem direito 
a um maior merecimento em virtude de desempenhar aquele mandato. 
Mas, inegavelmente, data venia, continua a contar o tempo em que 
ali permaneça para efeito de antigüidade (fls. 38 verso)". 

Na espécie, os exercícios de mandatos eletivos se desenrolaram 
sob as Constituições Estaduais de 1947 de 1967 e de 1969, todas 
outorgando a sua contagem para os efeitos da promoção por antigüi
dade, aposentadoria e reforma. Se não há o concurso alternativo 
por antigüidade e por merecimento, e sim único, com a influência 
concomitante dos dois critérios, não se poderá mutilar a antigüidade 
como elemento concorrente, ao lado do merecimento. 

Considere-se que o Decreto-lei n.O 159-69 contempla as fases 
do concurso de inscrição e de atribuição de pontos. O artigo 20 
parágrafo único, item 6, cuidando de tempo de serviço computável, 
abarca necessariamente, por força das disposições constitucionais 
citadas, o desempenho de mandatos eletivos. Reflete-se tal exercício, 
por conseguinte, no tempo do auxiliar, escrevente ou serventuário, 
da mesma forma que as funções de Juiz, Promotor ou Advogado, e· 
serve inegavelmente para compor a condição temporal estabelecida 
no artigo 27 do Decreto-lei 0.° 159-69. 

Abstraída a alegada prática da advocacia (fls. 5-10); pelo rccor~ 
rente, por por não provada e, ademais, coincidente com as licenças 
para o desencargo dos mandatos eletivos, é, o recurso provido para 
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o efeito de serem computados em seu prol os períodos a eles (man~ 
datos eletivos) correspondentes, alcançando-se, em conseqüência, o 
mínimo de três lustros necessários à inscrição recusada (àrt. 27 do 
Decreto-lei n. 159~69). 

São Paulo, 31 ·5-74. 

José Carlos Ferreira de Oliveira - Presidente, vencido. 

Gentil do Carmo Pinto - Vice-Presidente e Relator. 

Mareio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça. 

D. O. J. 30-5~ 74 

Processo de Recurso - Araçatuba - Recte.: W~ldomiro Ro
cha Domingues - Recda.: Comissão Examinadora do Concurso. 
(Processo n.o 835-74). 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso interposto 
por Waldomiro Rocha Domingues, contra a decisão da Comissão 
Examinadora do Concurso para provimento do 3.° Ofício de Jus
tiça e Anexos da Comarca de Araçatuba. 

Acordam em sessão do Conselho Superior da Magistratura, por 
,votação unânime, dar provimento ao recurso para admitir a contagem 
de ma.is dois pontos ao recorrente, pela conclusão de curso de nível. 
médio. 

Dispõe 0' art. 20 do Decreto-lei 159-69, quanto à atribuição de 
pontos aos candidatos ,a concursm 

"Parágrafo único - Os valores, a serem conferidos ~os títulos 
serão os seguintes: 

1 - diploma de bacharelou doutor em Direito - 3 (três) 
pontos; 

2 - Diploma de qualquer outro curso de nível superior ou 
médio - 2 (dois) pontos;" 

Ora, o diploma de técnico em contabilidade constitui prova de 
conclusão de curso de grau médio de acordo com os arts. 47, letra 
"a" e 52 da Lei n.o 4.024, de 20-12-1961, c/c., os arts. 5.°, "3" e 10 
do Decreto-lei n.O 6.141, de 28-12-1943. 

Bem frisou o parecer de fls. 35 ser 
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irrelevante que o diploma focalizado tenha servido ou não 
de instrumento para o acesso ao curso superior de Direito (fls. ". 
15/16), haja vista que! a lei de concursos (Decreto-lei D. 159-,69) não 
faz distinção ou restrição al~uma." 

Como aduz: 

"Sua finalidade é a prova do término de "outro curso de nível 
superior ou médio" além da obtenção do dipfoma de bacharelou 
doutor em Direito, catalogado no item 1, sem cogitar do número de 
diplomas, o que é evidente. Demonstrada a conclusão de outro curso, 
nos moldes do item 2, parágrafo único, do art. 20 do Decreto-,Iei 
0,0 159'-69, segue-se que é irrecusável o cômputo de mais dois pontos, 
a par da atribuição dos pontos relativos ao diploma de bacharelou 
doutor em Direito." 

"Destaque-se que o Decreto-lei fi.O 159-69, quando pretendeu 
e-streitar a interpretação de seu dispositivos, sobretudo se envolvam 
benefícios, valeu-se de redação expressa a fim de suprimir eventual 
dúvida, o que ocorreu com os itens 3 e 4, parágrafo único, do art. 
2.0, por exemplo." 

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou este Conselho no recurso 
de \Valter Tebet (Proc, D,o 20-71). 

São PHulo, 6 de junho de 1974. 

(aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente. 

Gentil do Canno Pinto, Vice-Presidente e Relator. 

Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 
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Processo de Recurso D.o 5/74 - GAPRE-4 - Itararé 
Recorrente: - Carlos Mantovanl - Recorrida: - Comissão de 
Con.curso. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos d.e recurso interposto 
por Carlos Mantovani, serventuário vitalício do 2.° Ofício de Justiça 
e Anexos da comarca de Presidente Epitácio, com fundamento no 
artigo 11, § 2.°, Decreto-lei D.O 159/ 69, contra decisão da Co
missão Examinadora que indeferiu sua inscrição ao recurso para pro
vimento do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca 
de Itararé. 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magistratura, dar 
provimento, unanimidade, ao recurso para admitir a inscrição do recor
rente n.o concurso em questão. 

Assentou-se o indeferimento da inscrição do recorrente ao con
curso na carência de prova de nacionalidade, de ser eleitor e de não 
estar processado, exigida pelo Provimento 2/70. 

Acontece, porém, que posteriormente decidiu este Conselho, no 
Processo 39/72, que p-ara a Promoção e Remoção (Seção 11 do 
Capítulo lU) a Lei 0.° 159/69, quanto aos requisitos para a inscri
ção, faz expressa remissão apenas e tão-somente aos itens 1 e 2 do 
§ 1.0 do artigo 8.° (artigo 26 e § 2.°). 

Daí comunicado de 1973 (doc. de fls. 31) em relação à exi
gência para a inscrição unicamente de certidões da Egrégia Corre
gedoria e da Carteira de Previdência do IPESP. 

De resto o recorrente possui as certidões reclamadas, que aca
bou por exibir. 

São Paulo, 15 de fevereiro de 1974. 

aa) José Carlos Ferreira de Oliveira, Presidente 

Gentil do Carmo Pinto, Vice-Presidente c Relator 

Márcio Marfins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.a,J. 19-02-74) 
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CORREGEDORIA ;GERAL DA JUSTICA 

PROVIMENTO N.o 1/74 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atri,buições e 

Considerando que para fins de urbanização o poder público tem 
muitas vezes, necessidade de construir edifícios em condomínio nas 
áreas expropriadas para subseqUente alienação dos excedentes com 
prioridade de aquisição pelos expropr~ados, e para tanto depende de 
prévia transcrição ou inscrição dos instrumentos de aquisição ami
gável ou judicial, dos terrenos em que serão 1evantados esses edifícios; 

Considerando que nas desapropriações judiciais o Htulo trans
lativo da propriedade para o poder expropriante é a carta de sentença 
só expedida depois do trânsito em julgado da decisão expropriat6ria) 
não obstante o expropriante já estar na posse do imóvel desde a 
imissão provisória no início da ação; 

Considerando que o Poder Públko e seus representantes ou con
tratantes poderão executar obras e edificações no imóvel objeto da 
desapropriação desde a imissão provisória na posse; 

Considerando, finalmente, que as edificações preVlistas nos pla
nos de urbanização podem consistir 'em edifícios de condomínio pas
síveis de alienações a terceiros e para tanto dependentes de inscrição 
prévia do título aquisitivo do terreno e do memorial e especificações 
da construção; 

Resolve: 

Art. L° - Os registros Imobiliários poderão inscrever as ações 
expropriatórías em nome do Poder Público expropriante, desde que 
imitido provisoriamente na posse do imóvel, nos termos do art. 178, 
VII do Decreto-rei 4.857/39 e, subseqüentemente, os instrumentos 
de cessão ou prmnessa de oessão de direitos relativos a essas ações a 
terceiros, para todos os fins da Lei 4.591/64. 

Art. 2.° ~ Procedidas as inscrições ,nos termos do artigo an
terior, poderão ser inscritos, no livro próprio, os instrumentos a que 
se refere a Lei 4.591/64 para edificações em ,condomínio, obser
vados os demais disposilivos do art. 32 da referida lei. 
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Art . 3.° - Para efeito de título de ,filiação da propriedade ob
jeto da inscrição condominial, deverão constar das certidões das 
ações expropriatórias a serem inscritas, o número da última trans
crição do imóvel abrangido pela desapropriação. 

Publique-se e registre-se para observância por todos registros 
imobiliários do Estado. 

São Paulo) 8 de abril de 1974. 

Eu, (a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, subscrevi. 

a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.I. , 11-04-74) 
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PROVIMENTO N.O 2/74 

O Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor-Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições legais, -considerando a conve~ 
niência de se regulamentar, no âmbito da organização judiciária locaj, 
o disposto no artigo 762 e seus parágrafos, do Código de Processo 
Civil (Lei n.O 5.869, de 11 de janeiro de 1973); 

Considerando que a adoção de critério uniforme de procedimen~ 
to, após a sentença que decreta a insolvência, virá afastar a possi
biHdade de correrem paralelamente execuções individuais (Uexecução 
por quantia certa contra devedor solvente") e outros pedidos de 
insolvência; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no processo 
C.G. 40.468/74, 

Determina: 

Art. 1.'0 - Ao receber os autos, com a sentença que decreta a 
insolvência, providenciará o Escrivão, em 24 horas, a expedição de 
oficio ao Distribuidor (ou aos Distribuidores, onde houver mais de 
um), comunicando a ocorrência e solicitando informação a respeito 
de ações e execuções em andamento contra o devedor insolvente. 

Art 2,° - Em resposta, prestará o Distribuidor a informação, 
por ofício, em 24 horas, e anotal"Ú em seus registTos o decreto de 
insolvência, a fim de que outras execuções sejam dai por diante 
distribuídas p~ra o Juizo e Cartório da insolvência, por prevenção 
(art. 762, § 1.0, do C,P.C.). 

Art. 3.° - Nos autos a informação prestada pelo Distribuidor 
(ou pelos Distribuidores), o Escrivão do processo da insolvência ofi
ciará ao Juízo e Cartório de cada uma das ações e execuções noti
ciadas (ofício independente para cada processo), dando-lhes ciência 
do decreto de insolvência, para os fins previstos no artigo 762, § 1.0, 
do C.P.C. Se alguma das execuções correr perante o próprio Cartó
rio da insolvência, o Escrivão representará, nos autos, ao Juiz, com 
o mesmo objetivo. 

Art. 4.° - Em se tratando de execução de crédito fiscal, não se 
aplica o disposto no artigo 2.°, quanto à distribuição por prevenção; 
e no artigo 3.(), quaNto à expedição de .ofícios, por força do que 
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dispõe o artigo 187 do Código T ributário Nacional (Lei n.o 5.172, 
de 25 de outubro de 1966), sem prejuízo das deliberações que, a esse 
respeito, sejam adotadas pelo Juízo da insolvência. 

Art . .5.0 ~ Nos Juízos onde se processarem as execuções contra 
devedor solvente, ebservar-se-á o disposto no § 2.°, do artigo 762, do 
C.P .C., ou seja, "havendo, em alguma execução, dia designado para 
a praça ou leilão, far-se-á a arremataç:ão, entrando para a massa o 
produto dos bens. 

Publique~se, registreMse e cumpra-se. 

São Palllo, 19 de junho de 1974. 

Eu, a) Ezio Donati, Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, subscrevi. 

a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J. 22-06-74) 
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PORTARIA N.o 7/74 

o Desembargador Márcio Martin~ Ferreira, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

Considerando que as requisições judiciais de certidões de ante
cedentes criminais devem ser atendidas de maneira adequada, a fim 
de que os MM. Juízes Criminais tenham os elementos indispensáveis 
à decisão dos casos submetidos a julgamento;. 

Considerando que a utilização de certidões criminais mediante 
carimbos apostos no verso das requisições vem prej,udicando o carre
gamento de tais elementos; 

Considerando que essas certidões devem, principalmente, ser 
claras e precisas; 

Considerando, finalmente, o que ficou decidido no Processo CG 
D.O 39.713-74. 

Resolve: 
1 . Os Escrivães dos Ofícios Crimina.is da Comarca da Ca

pital, em atendimento às requisições judiciais de certidões de ante
cedentes criminais, devem utilizar, para tanto, o impresso próprio, 
do Tribunal de JUStiÇ<1, de n.O 1005, que segue em anexo. 

Parágrafo 1.0 - Os claros constantes desses impressos serão 
sempre datilografados; 

Parágrafo 2.° - Tratando-se de requisição judicial, fica ter
minantemente proibido o uso de carimbos, ainda que negativa a 
certidão. 

2. Os Escrivães dos MM. Juízos requisitantes farão com que 
as requisições mencionem com clareza o nome do réu, a sua quali
ficação e o seu número no Registro Geral do Serviço de Identificação 
da Secretaria da Segurança Pública, se constar, cuidando, outrossim.) 
para que cada requisição se refira a um só réu. 

Eu, Ezio Do Ilati , Diretor do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça, subscrevi e assino. 

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

São Paulo, 1S de fevereiro de 1974. 
a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J., 19..Q2-74) 
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PORTARIA 9/74 

o Desembargador Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral 
da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 

Considerando o grande número de pedidos de certidões de nas
cimento, casamento 01.1 óbito que diariamente convergem à Vara dos 
Registros Públicos da Comarca da Capital, oriundos das mais di
vel'saS uutoridades; 

Considerando que, para o atendimento dessas solicitaçõe~, o 
Juízo da Vara dos Registros Públicos expede editais periódicos aos 
Cartórios do Registro Civil sujeitos a sua correição permanente; 

Considerando que referidos editais não abrangem os Cartórios 
do Regístro Civi~ localizados em territórios pertencentes às Varas 
Distrit,lis, não sujeitos à correição permanente da Vara dos Registros 
Públicos; 

Considerando que a observância desses editais pelos Cartórios 
do· Registro Civil situados mo perímetro das Varas Distritais além 
de simplificar sensivelmente o atendimento desses pedidos é medida 
que consulta os interesses da Administração Pública. 

Resolve baixar a seguinte portaria: 
Art. }.O - Os Escrivães dos Cartórios do Registro C1vil das 

Pessoas Naturais da Comarca da Capital, situados na jurisd,ição das 
Varas Distritais) ficam obrigados a atender aos editais periodicamente 
expedidos pela Vara dos R-egistros Públicos da Comarca da Capital, 
relativamente à existência de assentamentos em nome das pessoas 
relacionadas no referido edital. 

Art. 2.° - Esta portaria ent.rará em vigor na data de sua 
publicação. 

Registre-se e cumpra-se. 

São Paulo, 18 de março de 1974. 

Eu, a) Ezio Donati, Diretor; do Departamento da Corregedoria 
Geral da Justiça (DEGE) subscrevi. 

a) Márcio Martins Ferreira, Corregedor Geral da Justiça 

(D.OJ., 28-03-74) 
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Parecer emitido pelo MM. Juiz de Direito Anrlliar da Corregedoria 
Geral da Justiça, devidamente aprovado pelo Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça. 

Constitui consulta da Diretoria de Divisão do DEGE-2, como 
proceder em vísta do Senhor Escrivão do 3.° Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos da Capital fazer contar a diversos funcio
nários faltas injustificadas aos sábados e domingos e anotar atrasos 
dados ao serviço, embora compensados ou descontados moneta
riamente. 

J - Com respeito aos atrasos dados aos serviços pelos senh01"es 
escreventes c auxiliares de Cartórios, em vista os atestados de fre
qüência, as disposições que orientam a matéria encontram-se DO 

Decreto D.o 42.850, de 30 de dezembro de 1963, que se aplicam, no 
que couber, aos servidores de cartórios não oficializados, bem como 
na Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, arti
gos 193 e seguintes: 

1. Todo servidor, e inclusive os da Justiça, quer sejam de 
cartórios oficializados ou não, poderá, até 5 (cinco) vezes por mês, 
sem desconto em seus vencimentos entrar com atraso nunca superior 
a quinze minutos, desde, que compense o atraso no mesmo dia (art. 
274 do Decreto n.O 42.R50/63 e art. 198, I da C.N.C.G.J.). 

Compensado o atraso, no mesmo dia, não resulta qualquer efeito 
de ordem disciplinar ao servidor. O tcmpo de serviço exigido foi 
cumprido e portanto a jornada de trabalho foi integral" não se 
computando falta, e ao scqu~r se exige anotação em prontuácio. 

2. Caso o atraso seja superior a quinze minutos, ap]ica-se o 
artigo 277, caput do Decreto n.O 42.850/63 e artilgo 198~ III da 
C.N.C.G.J., quando a entrada em serviço ocorrer dentro da hora 
scgulnte à marcada para o início dos trabalhos. 

3. Na hipótese de as entradas-tarde, inferiores a 15 minutos, 
excederem a cinco vezes em um mês, a parUr do sexto atraso aplica
~se o art. 277, caput do Decreto n.o 42.850/63 e artigo 198, TIl da 
C.N.C.G.J., desde que a entrada em serviço ocorra dentro da hor?! 
seguinte à marcada para o início dos trabalhos. 

4. Se ocorrer o servidor entrar em serviço com atraso Inferior 
a 15 minutos, embora não haja atingido as cinco vezes previstas no 
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artigo 274 do Decreto 0.0 42.850 e art. 198, I da C.N.C.G.J., mas 
não compensar o atraso, aplica-se o art. 277) c~put do Decreto n ,o 
42.850/63 e artigo 198, III da C.N.C.G.J. 

5. O servidor pe·rderá a totalidade dos vencimentos quando 
comparecer ou retirar-se do serviço fora das hipóteses acima, regis
trando-se sua ~reqüência desde que permaneça no trabalho por mais 
de dois ter,ços do horário a que estiver obrigado. Assim todo atraso 
na entrada superior a uma bora enquadra-se nesse item (aet. 277, 
parágrafo único do Decreto n.c 42.850/63 e art. 198,. IV d'a 
C.N.C.G.J.) 

11 - Em todos- estes casos especificados do D.o I, não há falta 
ao serviço, quer justificada ou injustificada. FaUa só pode ser coo
siderada, assim mesmo com as exceções previstas no art. 78 dos. 
Estatutos dos Funciollúriqs Públicos, o dia em que o servidor estiver 
afastado do serviço, o que não ocorre nas hip6teses acima. 

O que persiste, para efeito de licença-prêmio, é o artigo 503 da 
C;L F., segundo o qual considera-se uma interrupção três eotradas
-tarde. 

E, reforçando, para que fique bem claro, entrada-tarde somente 
se considera aquele dia em que houve desconto nos vencimentos, não 
se incluindo, pois, neste caso, o item 1, da exposição de n.O I. 

IH - Com respeito às faltas contadas aos sábados e domingos 
reporto-me a parecer que já expedi nesta Corregedoria e que foi 
aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral. 

É o parecer que sob censura apresento a V. Exa. 

São Paulo, 25 de abril de 1974. 

a) José de MeDo Junqueira, Juiz Auxiliar 

Aprovo. Publiqhle-se. 

São Paulo, 22 de maio de 1974. 

a) Márcio Martins Ferreirn, Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.J. 28-05-74) 
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PROCESSO C.G. 40 .241-74 

Por despacho do Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
foi determinado que se publicasse o parecer proferido no Prac. n,O 

CG. 40.241-74, em que figura como interessado o Juízo de Direito 
da 8.a Vara da Família e das Sucessões da Comarca da Capilal, 
abaixo transcrito: 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral: 
O Juiz de Direito da Oitava Vara da Família e das Sucessões 

encaminha a esta Corregedoria Geral, expediente relativo à publi
cação de editais. na imprensa particular, de atos processuais neces
sários nos processos onde figuram partes beneficiárias da justiça gra
tuita. Move o expediente o fato de os jornais locais se recusarem a 
aceitar tais publicações sob o fundamento do alto preço do papel e 
crise da matéria-prima. 

Salvo melhor juízo e com vênia ao ilustre Magistrado em ques
tão, creio' que a matéria ora ventilada refoge à competência e atri~ 

buição desta Corregedoria, por ter feição jurisdicional. 
A jurisprudência anterior ao atual Código de Processo Civil se 

dividiu quanto à necessidade da publicação do edital na imprensa 
particular, sendo o autor ou interessado beneficiário da justiça 
gratuita. 

O atual Código de Processo Civil orienta a matéria de forma 
idêntica ao de 1939, persistindo, outrossim, em vigor a lei 1 . 060, 
do 5 de fevereiro de 1950. 

A lei somente exime de pagamento as publicações no jornal 
encarregado da divulgação dos atos oficiais, não se referindo e en
frentando o problema quando o Código de Processo Civil ordena as 
publicações em jornais locais e particulares. 

Como bem ensina MODiz de Aragão, em seus Comentários ao 
Código de Processo Civil, o assunto comportaria três possíveis so
luções: a) o beneficiário cusleia a publicação do edital no órgão da 
imprensa particular, pois a lei s6 lhe dispensa a publicação no órgão 
oficial; b) o Estado arca com o custo dessa pubHcação ou impõe aos 
jornais que a façam gratuitamente: c) os juízes desobrigam da pu
blicação, quando o assistido não a pos," pagar (Comentários, ed. 1." 
Forense, fls. 241). 
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A primeira solução é inviável, por se tratar, justamente, de 
assistência judiciária gratuita, comprovado que está que o Lnteres~ 

sado não pode pagar custas e demais despesas. 

A segunda solução exige previsão orçamentária e nada consta 
a tenham feito o Estado de São Paulo ou mesmo a União, mesmo 
porque tal ônus pressupõe e depende de lei. 

Só nos resta a terceira solução, que parece a mais consentânea. 

Analisando-se-Ihe o teor, afirma o autor supracitado, ver-se-á 
que a lei n. 1.'06'0 fala em publicações dispensáveis, para as quais 
nem mesmo o órgão oficial i$cntará do pagamento ao lado de outras 
indispensáveis. Não se construiu interpretação alguma a esse propó
sito. Assilffi caberá ao jl1iz examinar, em primeiro -lugar, se o assistido 
pode pagar a publicação do edital na imprensa particular. Se puder 
determina-Ia-á; se não puder, desobriga-lo-á. "Ad impossibilianemo 
tenetur". 

Poderá ocorrer que outros juízes dêem ao caso solução di,vcrsa 
. a que apont,o.:E: questão controvertida, jurisdicional, decidido pelo 
juízo da causa, decaindo qualquer aspecto correcional. 

Afasta-se, destarte, eventual intervenção desta Corregedoria-
Geral. 

~ o parecer que sob censura apresento a Vossa Excelência. 

São Paulo~ 11 de junho de 1974. 

a) José de Mello lunqueira, Juiz de Direito Auxmar. 

Aprovo o parecer. Publique-se. 

São Paulo, 11 de junho de 1974. 

a) Márcio Martins Ferreira - Corregedor Geral da Justiça 

(D.O.I., 25-06-74) 
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COMUNICADO 

Recomenda d Corregedoria Geral da Justiça aos MM. Juízes 
de Direito das Comarcas do Interior e Litoral melhor observância 
quanto à redação da Consolidaçâo de Normas da Corregedoria Geral 
da Justiça, fazendo-se necessária a distinção das epígrafes de Pessoal 
de Ofícios e Cartórios Oficializados e não Oficializados. Como exem
plo, apontamos o disposto 110 artigo 254 que só atinge o pessoal de 
ofício e cartório não oficializado e não os nomeados e admitidos 
pelo Poder Executivo e Poder Judiciário. 

(D.a.l., 9-04-74) 
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DúVIDA 

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DO 3.° SUBDISTRITO 
(pENHA DE FRANÇA) 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-GeraI 

o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Distrital da Penha de 
França, nos termos do art. 8.° do Provimento 2/73 (fls. 16-20), 
encaminha a esta Egrégia Corregedoria-G~ral da Justiça cópias da 
dúvida suscitada pelo Oficial do Registro Civil do 3.° Subdistrito e 
da respeitável decisão que a solucionou (fls. 40-44). 

Os documentos em apreço referem-se à interpretação dos arts. 
6,° e 7.° do aludido Provimento, que tratam da classificação dos 
escreventes em face das disposições legais vigentes (art. 231 do Código 
Judiciário c/c o § 2.° do art. 31 do Decreto-lei D.O t 59/69). 

O exame da respeitável decisão revela seu inegável acerto. 

O MM. Juiz de Direito demonstrou que os efeitos daqueles ar6-
gos do Provimento 2/73 na vida prática não criam obstáculo algum 
à sua boa execução, pelo que s.m.j., tomo a liberdade de tecer outras 
considerações que vêm abonar o escorrei to decisório. 

I - Quanto aos fundamentos e objetivos do Provimento 2/73 
reporto-me ao parecer aprovado de fls. 12-15 reiterando apenas que 
esta providência salutar da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
tão-somente procurou, entre outras finalidades, dar cumprimento aos 
preceitos legais do Código Judiciário e do Decreto-lei n.O 159/69 que 
cuidam da matéria nele enfocada. 

II - Como se viu o Código Judiciário do Estado de São Paulo 
e o Decreto-lei D.o 159/69 inovaram na organização da carreira de 
escrevente de Cartório não oficializado. deferindo à Egrégia Corre
gedoria-Geral da Justiça a incumbência de traçar o planejamento dos 
critérios avahativos para a classificação em três caH>.goFias, havendo a 
correspondente repercussão no âmbito salaria] (art. 31, § 2.° do 
Decreto-Ilei n.O 159/69). 

lU - Assim sendo, os requIsitos prefígurados no inciso II do 
art. 6.° do Provimento 2/73 devem ser concorrentes, Ol!! seja para a 
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classificação dos escreventes nas três categorias o serventuário deverá 
observá-los em 'conjunto e sem dar destaque especial a nenhum deles. 

Uma vez feita a proposta, de acordo com tais elementos, o ser
ventuário submeter-se-á .à apreciação do MM. lui2 Corregedor Per
manente para fins de homologação. 

IV - O acesso de uma categoria a outra (art. 6.°, inciso lU, 
do Provimento 2/73), por igual, deverá ser conforme os requisitos 
do inciso II do mesmo dispositivo, exigüldo-se também que ,a pro
posta do serventuário seja homologada. 

A razão dos incisos II e IH consistiu na prevenção da ocorrên
cia de eventual injustiça em detrimento de qualquer escrevente ser 
c1assifkado, reclassificado ou em vias de ser elevado à categoria 
superior. 

V - Outrossim, sublinhe,-se que diante dos dizeres do Provi
mento 2/73 é perfeitamente possíve.l haver mais de um escrevente 
em quaisquer das três categorias, ficando tudo na dependência das 
peculiaridades locais e dos interesses da serventia. 

VI - A denominação correta é "escrevente de La, 2.a ou 3.a 

categoria", não mais se falando de 1.0, 2.° ou 3.° escrevente, em 
atenção ao que está escrito na legislação (artigo 231 do Código Judi~ 
ciário e § 2.0 do artigo 31 do Decreto-lei D.o 159/69). 

VII - O artigo 7.° do Provimento 2/73 considerou todos os 
escreventes na terceira categoria, exigindo que a implantação inserta 
no artigo 6.° fosse feita no prazo de 60 dias, desde que classificação 
anterior não existisse. 

A causa primeira e principal residiu na inexistência de mani
festações concretas pré-existentes consubstanciadas em atos oficiais. 

O' Decreto D. o 5.129, de 23 de julho de 1931, que hoje tem 
eficácia somente quanto à habilitação de escrevente, em seus artigos 
2.° e 15.° o § 3.° determinou a sua classifiCc1.ção em categorias sem 
especificar o número delas. Daí a explicação de haver atualmente 
escreventes classificados em várias categorias e alguns com títulos 
apostilados. O Provimento 13/69 em seu artigo 3.° parágrafo único 
(fls. 7) apenas mencionou as categorias legais dos escreventes (De
creto-lei n.o ] 59/69 e Código Judiciário), deixando ao elevado cri
tério dos MM. Juízes Corregedores Permanentes a faculdade de 
homologar os atos dos escrivães nesse sentido, s. m.j. 

Por isso que, prevalecendo legislação nova que procedeu à elas· 
sificação em três categorias, segue-se que foi necessária a fixação de 
um ponto de partida, para ao depois o serve,ntuário efetuar as ade
quações devidas, respei,tando obviamente as classificações porventura 
existentes que apenas serão adaptadas ao número de categorias em 
vigor. 
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Nesta ordem de idéías, s. m,)., a classificação definitiva ao cabo 
de 60 dias preservará eventual calssificação anterior do escrevente 
elaborada com base em qualquer regime legal antecedente ao Código 
Judiciário e Decreto-lei 0.° 159/6'9, inclusive, adaptando-a a este~ 

diplomas, se necessário. 

Incorrendo classificação anterior, como foi consignado, o ser-o 
ventuário propô-Ia-á livremente de conformidade com os dispositivos 
do Provimento 2/73 aplicáveis à espécie. 

Este entendimento quer significar o resguardo inequívoco dos 
possíveis direitos adquiridos e de situações jurídicas definitivamente 
constituídas, assertiva essa sempre ressalvada em qualquer provimento 
ou portaria, em face do preceito constitucional vigente que assegura 
o~ direitos individuais. 

VIII - Do exposto, nada há que se reparar na respeitável de
cisão proferida pelo digno Magistrado que deu o çonveniente alcance 
ao assunto em questão. Sugiro s.m.j., a remessa de cópia!\ deste 
parecer, se aprovado for aos MM. Juízes de Direito da P rimeira 
Vara Distrital da Penha de França e da Vara dos Regístros Públicos. 

À apreciação superior de Vossa Excelência. 

São Paulo, 19 de julho de 1973. 

Roberto Antonio VaUim Bellocchi, Juiz Auxiliar. 

Aprovo o parece,r. Divulgue-se pela Imprensa Oficial para servir 
de orientação. 

Data s~pra. 

a) José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da 
Justiça 
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DA CORREGEDORIA PERMANENTE DOS 
CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DAS - -

PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DA 
CAPITAL 

ALVARO LAZZARINI 
Magistrado em São Paulo 

Sumário: 1. - A legislação que rege a matéria. 2. - Crítica B 

essa legislação. 3. - Solução media,ta para ai ques,tão. 4. ~ 
Solução imediata. 

1. - Tendo sido criada, pelo Decreto-lei Estadual n.o 14.234, 
de 16 de outubro de 1944, a Vara dos Regis,tros Públicos da Co-
marca de São Paulo, passou para a competência dela toda a ativi
dade ccnsória sobre os Cartórios de Registro Civil das Pessoas Na
turais dn Comarca (artigo 5.°, letra "g", do citado Decreto-lei). 

E, assim, continuou a ser, inclusive, na vigência da Lei Es
tadual n.O 8.101, de 16 de abril de 1964, isto, por força do seu 
artigo 32, item IIl, in verbis: 

"Art. 32. Compete ao Juiz da Vara dos Registros Públicos: 

III - exercer a corregedoria permanente dos cartórios extra
judiciais da comarca da Capital, rubricar-lhes os livros e aplicar 
penas disciplinares aos serventuários e escreventes, nos termos das 
leis vigentes; 

Porém, com o surgimento da Lei Estadual n.O 9.508, de 13 
de setembro de 1966, que alterou a redação do artigo 48 da Lei 
Estadual n. o 8.10 1, de t 6 de abril de 1964 c deu outras provi
dências, a referida competência censória do Juízo de Direito da 
Vara dos Registros Públicos sofreu perda, pois, a corregedoria per
manente sobre os cartórios em tela, localizados nos territórioS'. das 
Varas Distritais, passou para a competência destas (at1igo 48, item 
XIII, da Lei Estãdual n.O 8.101, de 16 de abritl de 1964, com a 
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nova redação dada pelo artigo 1.0 da Lei Estadual D. 9.508, de 
13 de setembro de 19,66), 

Essa nova orientação do legjslador foi. mantida pelo vigente 
Código Judiciário de 1969 (artigo 38, capnt, combinado com o 
artigo 41, item II), Decreto-lei Estadual n.O 158, de 28 de o'Utubro 
de 1969 (artigo 33, item VI) e pela recente Resolução n.o 1, de 
29 de dezembro de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (artigo 25, ítem V). 

2, - No entanto, com a devlda venia, quer parecer que tal 
no-va orientação, imprimida a partir da Lei Estadual n.o 9.508, de 
13 de setembro de 1966, em que pesem os altos propósitos que a 
ditaram) na prática, não tem alcançado os seus efetivos objetivos. 

Com efeito, desde que ocorreu essa parti.l!ba de competência 
correcional, tem-se verificado que falta unidade de direção no que 
diz respeito aos serviços de registro civil das pe'ssoas nat1!lrais" na 
comarca da Capital. Tal falta de unidade é conseqüência natural.e 
lógica da descentrnUzação orgânica correciona~ , sendo, praticamente, 
ímviável o controle das discrepâncias por parte da Egrégia Correge
doria Geral da Justiça, quer pela sua natureza de órgão de segunda 
j'ustância administrativa, quer porque raros são os recursos dos in
teressados. 

E essa discrepância causa a inevitável perplexidade entre os 
interessados - direta ou indiretamente - pelos registros civis em 
pauta. Mas, o que é p~or, enseja, também, a utilização de expedien
tes menos honestos. para Baquear a boa. fé dos diversos magistrados 
corregedores permanentes, conforme a orientação dos mesmos atenda 
ou não as conveniências dos interessados e sem uma maior possi
bilidade de controle da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. 

3. - De I'ege f.ereoW1, com a devida venia, deverá constar, 
por isso tudo, dispositivo expresso que faça retornar à VaIa dos 
Registros Públicos toda a 'competência censória sobre todos os Car
tórios de Registro Civil das Pessoas Naturais localizados na Co
marca da Capital, retornando-se, pois, ao sistema anterior, ainda, 
previsto na Lei Estadual 0.° 8,101, de 16 de abril de 1964, artigo 32, 
item IH, transcrito no inciso 1 supra. 

4. - Todavia, por enquanto, quer parecer que a Egrégia Cor
regedoria. Geral da Justiça, atendendo motivo de interesse público 
,como se apresenta no caso vertente, usando da faculdade que lhe 
outorga o artigo 48, parágrafo único, do Código Judiciário de 1969, 
poderá designar corregedor permanente, também, dos Cartórios de 
Registro Civil das Pessoas Naturais sed~ados nos territórios das Varas 
Distdtais o Juízo de Direito da Vara dos Registros Públicos. 
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Tal medida, segundo parece, obviará as discrepâncias de orien
tação sentidas na Comarca da Capital, além do que, a par de cen
tralizar a atividade cens6ria no Juízo especializado em Registros 
Públicos, aliviará a sobrecarga. de serviços das Varas Distritais, de
corrente do aumento de competência ditado pela indicada Resolução 
n.o 1, de 1971, bem como pelo fato de terem sido conferidas atri
buições da Justiça Eleitoral a tais Varas Distritais. 

E note-se que tal medida não pode ser considerada ilegítima, 
porque, embora seja certo que o legislador não pode delegar po
deres para a feitura de uma lei, pode, no entanto, através de lei, 
como é o caso aventado no corrente inciso, delegar poderes para a 
prática de algum ato que a própria lei faça depender a sua atuação. 
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COMARCA DE CANIPINAS 

Proc. 61/73 - Corregedoria Permanente 

Vistos, etc. 

o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO DE CAMPINAS, através 
de seu presidente, requer seja averbado à margem dos registros imo
biliários, protesto judicial contra a alienação de bens requerido e defe
rido contra CONSTRUÇÕES CIVIS E lNDÚSTRlAS "COCIN" 
LTDA. (fls. 2/3 e documentos de fls. 6/9). 

Manifestou-se favoravelmente o órgão do Mffiistério Público 
(fls. 10). 

As averbações pretendidas referem-se às transcrições especifi
cadas na inicial da La Circunscrição Imobiliária local. 

Relatados, decido. 

A função precípua do protesto é a de conservar e ressalvar di
reitos. "O protesto conserva o direito de quem o faz, mas não dá 
direito que não haja, dispunha a Ordenação, o que na linguagem 
forense se diz:, o protesto não dá nem tira direito. Ressalva-o, de 
modo geral" (HUGO SIMAS, "Comentários ao Código de Processo 
Civil", ed. 1962, voI. VIII, tomo 2.°, pág. 280). 

De modo geral, como é sabido, por outro lado, a averbação é 
ato acessório, cuja existência supõe a do ato principal, seguindo a sorte 
deste. A nulidade do ato principal implica na nuJidade do acessório, 
mas a nulidade deste não -induz- a do principal. Em matéria dc re
gistros públicos; há uma única exceção, em que a averbação, contJa
dando sua natureza, desempenha papel preponderante. É o que 
ocorre DOS contratos de oromessa de compra e venda de terreno 10'
teado) nos exatos termos do conhecIdo Decreto-lei n.O 58/37. É 
contudo, exceção, como foi frisado. 

Quais são os casos de averbação? 

São exatamente os capitulados no art. 178, letra c e no art. 283 
e segu.intes do Regulamento dos Registros Públicos (Decreto n.o 4.857, 
de 9 de novembro de 1939). Examinados esses dispositivos legais, 
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não se encontra a pretendida averbação de protesto judicial contra 
a a1i<.'nação de bens, como ora se pretende. 

Tem-se) lamentavelmente, observado, que a averbação está se 
constituindo em verdadeira e milagrosa panacéia, remédjo para os in
ter~~sados &lodificarcm, Da essência, o próprio registro originário, 
como se a averbação fosse apta a criar ou modificar direito, como, 
por exemplo, modificações em áreas de imóv,eis, não oriundas de erro 
ou engano do Cartório do Registro de Imóveis que se lim ~ta a trans
crever o que contém a escritura (e nem poderia ser diferente). Se 
a escritura não é exat.a, das duas uma: ou retifique-se a escritura ou 
lance-se mão das vias contenciosas normais. Com o ca.puz de aVer
bação não se pode suprir outros atos notariais ou evitar feito por 
natureza contencioso. 

Embora possa se argumentar que os casos enumerados de aver
bação não são taxativos, não se deve esquecer que "'a averbação 
serve, em princípio, para tornar conhecida uma alteração da situação 
jurídica ou de fato, seja em relação à coisa, seja em relação ao titular 
do direito real" (SERPA LOPES, "Tratado dos Registros Públicos", 
s.a ed., voI. IV, pág. 196). 

As modificações das situações de fato que ensejam averbação 
são as conhecidas: mudança de numeração, edificação, demoHção, etc. 

Merece algumas rápidas considerações o problema à alteração da 
situação jurídica. Dá-se o nome de situação jurídica à posição em 
que se encontra o sujeito perante a seu próprio interesse. Conflitando-. 
-se dois interesses, ver-se· á que, depois de examinados, um se encontra 
,tutelado pelo direito objetivo; outro, não. Às vezes, ambos encon~ 
tral'll-se parcialmente tutelados e no restante desprotegidos pelo di
reito objetivo. Daí decorre que só se sabe se houve ou não alte
ração da situação jurídica, depois de examinado o caso concreto, nã,) 
se prestando a alterar situação jurídica mero protesto que não dá nem 
tira direito. 

O Egrégio Conesllio Superior da Magistratura de São Paulo já 
se manifestou sobre o assunto na Correição Parcial 0.° 87.507) da 
comarca de São Paulo: 

tiAs averbações, no registro de imóveis, 56 cabem oos casos 
expressamente previstos em lei (v.g., os do art. 178, letra c e dos 
artigos 283 e seguintes da Lei de Registros Públicos). Nem se argu
mente com a elasticidade dos termos em que estão redigidos os ar
Mgos 285 (parte fina]) e 286 do mesmo Decreto n.O 4-.857,. Um 
simples protesto, justamente porque não cda, nem modificá direi~os, 
não pode evidentemente afetar e muito menos alterar o registro ou 
as pessoas nele interessadas. Isto do ponto de vista do direito subs
tantivo. No campo do direito adjetivo, é preciso convir também 
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que as averbações têm o seu modos faciendi regllI1ado por lei e seria 
absurdo permitir fossem elas feitas através de protestos judidais, 
meio evidentemente inadequado. Acresce-se, por último, que tal 
averbação e a consignação do protesto nas certidões negativas a ser,em 
de futuro fornecidas pelo Oficial do Cartório, podem provocar, natu
ralmente, dúvidas e incertezas que impeçam a formação de contrato 
ou a realização de negócio lícito e contra essa possibilidade existe 
preceito expresso de lei, jus,tamente para coibir abusos (art. 721, do 
Código de Processo). Não se diga que ao afirmar a realização de um 
negócio lícito, esteja o Conselho a prejulgar futuras ações, pelo mé
rito. O negócio, é lícito, pelo menos si et in quanrom, por força apenas 
do que dispõe imperativamente o art. 859 do Código Civil, pois até 
prova em contrário presume-se proprietário aquele em que de quem 
estiver transcrito o imóvel. E se dessa transcrição decorrem, para 
o proprietário, os direitos de usar, fruir e dispor livremente do imóvel, 
aiada que o protesto não crie e nem extinga direitos, o certo é que 
poderá (ainda que por via indireta) dar causa a dúvidas e incertezas 
impedientes de contratos e negócios lícitos, o que não deixa de ser uma 
limitação daquela liberdade, cerceamento esse evidentemente não pre~ 
visto em lei'" (In Diário Oficial da Justiça, n. 134, de 20 de junho 
de 1958, pág. 10). 

Além disso, mesmo efetuada a averbação, o Oficial não pode 
deixar de proceder ao registro, ainda que se refira ao protesto em 
questão (Agravo de Petição n. 45.130, comarca de Ubatuba, j. em 
l.°de outubro de 1949, reI. pelo Des. MARCELINO GONZAGA, 
in Diário Oficial da Justiça de 5 de outubro de 1949, pág. 4) . 

.o máximo que se pode permitir é a notificação do Oficial, para 
que o protesto conste de seus assentamentos para os devidos fins de 
direito. 

Isto posto e pejo mais que dos autos consta, indefiro a averbação 
requerida na inicial, devendo, apenas, ser notificado o sr. Oficial do 
1.0 Cartório de Registro de Imóveis e Anexos desta comarca. Dê-se 
ciência, também, do inteir,o teor desta decisão, aos srs. Oficiais, dos 
demais Cartórios de Registro de Imóveis, intimados o requerente 
e o dr . Curador. 

Custas, pelo requerente. 

p.R.l.e ., 

Campinas, 23 de fevereiro de 1973. 

a) Domingos Frandulli, Netto - Juiz de Direito da 3.a Vara 
Cível e Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro 
de Imóveis e Anexos da comarca de Campinas. 
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PROVIMENTO N.o 2/73 

Dispõe sobre o fornecimento de certidôcs de atos relativos ao 
protesto de títulos. 

O Doutor Domingos Fr,lOciulli Netto, Juiz de Direito da Ter
ceira Vara Cível c Corregedor Permanente dos Cartórios de Registro 
de Imóveis e Protestos des ta cidade e Comarca de Campinos, no uso 
das atribuições normais que lhe são conferidas por lei, 

Considerando a necessidade de ser disciplinado o fornecimento 
de certidões} uma vez lavrado o protesto; 

Considerando não ser de interesse geral que todas as certidões 
sejam extrafdas em inteiro teor, 

Determina aos Oficiais do Cartórios de Protestos da Comarca de 
Campinas, a observância das seguintes normas: 

1 - S6 serão expedidas certidões "verbo ad verbum t.. aos 
figurantes do instrumento de protesto, àquele que houver efetuado 
o pagamento ou por requisição judicial; 

2 - Das certidões fornecidas a terceiros, não deverão constar, 
sob qualquer pretexto, o nome de avalista e de qualquer co-obrigado 
que não seja devedor principal; 

3 - Permanece integralmente em vigor o Provimento D.O 1/73, 
de 13 de março de 1973, deste Juízo; 

4 - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Dê-se ciência aos Srs. OEiciais dos Cartórios de Registro de 
Imóveis e Protestos. Enviem-se cópias, por ofício, ao Exmo. Sr. Des. 
Corregedor Geral da Justiça, aos MM. Juizes das Varas Cfveis, ao 
Dr. Curador-Geral desta Comarca, ao Sr. Pre:5 idente da Subseção 
local da O.A.B. e ao Sr. Presidente d. Associação Comercial e Indus
trial de Campinas. 

DOMINGOS FRANCIULLI NETTO 
Juiz de Direito 
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]URISPRUDtNCIA 

CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE COMPROMISSO DE 
VENDA E COMPRA DE IMóVEL LOTEADO. 

ALGUNS ASPECTOS 

Alvaro Lazunni Juiz de Direito 
em São Paulo e Professor da Fa
culdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de Cam
pinas. 

SUMÁRIO: 1 - Introdução. 2 - Responsabilidade do Oficial de 
Registro de Imóvei~ pela intimação irregular-. 3 .......- O 
endereço onde deve ser procurado o devedor. 4 .......- A 
necessidade de intimação do cônjuge do devedor. 
5 - Conclusões. 

- Pela l.a Vara de Re,gistros Públicos da Comarca da Ca
ptíal, tramitou ação ordinária, visando a nulidade de cancelamento de 
averbação de compromisso de venda e compra de imóvel loteado, 
tendo os autores pretendido, também, responsabilizar o Oficial de 
Regjstro de Imóveis que praticou o ato, ã pretexto de não ter dili
genciado a regular intimação da mulher do devedor, devedor esse 
não procurado, também, no seu atual endereço, ou seja, 00 lote que 
lhe estava compromissado. 

Como', na sentença, fizemos algumas considerações, entendemos, 
agora, de adaptá-las, neste modesto trabalho, para julgamento dos 
mais doutos. 

2 - O OndaI de Registro de móveis, evidentemente, era parte 
ilegítima para a ação. 

Com efeito, faltava-the maior .interesse para que o seu ato, pra
ticado a requerimento do promitente vendedor, após a observância 
das formalidades leg,ais, íosse mantido ou não. A sua conduta, no 
caso, não merecia reprimenda, porque, a diligência de intimação 
pessoal do devedor foi feita de acordo com os dados fornecidos pelo 
credor, os quais, aliás, estavam consignados no contrato averbado. 
Não lhe cabia, pois, obter dados alheios aos que lhe foram forne
cidos e que constavam de seus registros. 
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A propósito, salientado merece ficar que o Oficial de Regjstro 
dc Imóveis, a exemplo dos Oficiais de Justiça, ,quando procede às 
diligências intimatórias, não tem funções investigat6rias, devendo 
cingir-se àquilo que lbe é requerido. 

De fato, o princípio aplicável à espécie é o mesmo colhido do 
venerando acórdão no sentido de que "o oficial de justiça está, 
apenas, adstrito ao teor do mandado e às suas indicações. Está, 
pois, obrigado a procurar a pessoa a que se refere o mandado no 
local constante do mandado" (acórdão unânime da 3.a Turma do 
Supremo Tribunal Federal, em 13 de setembro de 1968, no "Habeas 
Corpus" n.O 45.848, do Distrito Federal, relator Ministro AMARAL 
SANTOS, in "Revista Trimestral de Jurisprudência", volume 47, 
página 599). 

3 - No caso, o local da intimação, indicado no requerimento 
do promitente vendedor, era o constante do contrato averbado. E 
neste havia cláusula que obrigava O' compromissário comprador a 
comunicar" incontinentemente, o novo endereço qlIle viesse ter ao 
promitente vendedor. 

Não houve tal comunicação imediata. Mas, provou-se, o quanto 
suficiente, que o promitente vendedor, por si e ' seus prepostos, ti
nham conhecimento de que O compromissário comprador tinha se 
mudado para a casa que construiu no lote. Era de ser admitida, 
dadas as circunstâncias da espécie, a prova testemunhal de que, no 
cm-so dos anos, o compromitente vendedor teve conhecimento de que 
O compromissário comprador, logo após, a assinatura do compro
misso de compra e venda, fez construir prédio, no lote, v'indo a 
nele residir. 

Mas, mesmo que assim não tivesse ocorrido, seria de toda opor
tUlilidade que O compromitcnte vendedor tivesse diligenciado, tam
bém, a intimação no local do lote. O loteador l via de regra, sempre 
tem ciência do desenvolvimento do loteamento, inclusive, no que 
tange às construções nele feitas. Assim, nada mais lógico do que, 
havendo prédio sobre o lote, diligenciar o promitente vendedor a in
timação do compromissário comprador, também, naquele local, inde
pendentemente da do local indicado no contrato, como sendo a resi
dência ou domicílio do mesmo comprador. Com isso melhor atendida 
ficará a finalidade do Decreto-lei n.o 58, de 1937. 

4 - Quando da contratação, o compromissário comprador ~ra 
solteiro e como tal se qualificou. Todavia, em seguida, se casou, 
sendo esse o seu atual estado. 

B óbvio que sua mulher necessitava ser, igualmente, intimada 
para o pagamento devido, pena de nulidade do ato de cancelamento 
da averbação. 
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A propósito, como foi feito sentir, "exprime-se magnificamente 
Pontes de Miranda, em comentário a'O art. 8i do C. P.r. Civ.: "O 
marido tem a representação legal da. família. Pode litigar em defesa 
dessa, porém não tem a representação processual da mulher, isto é, 
não litiga em nome dela .. . A mulher não é absolutamente incapaz, 
que o marido possa representar. Ele administra os bens, não repre
senta a mulher". Observo que o art. 81 do C. Pro Civ., que trata da 
capacidade processual, está ,assim redigido: "Nas causas que versa
rem sobre bens jm6ve~s, ou sobre direitos a eles relativos, o marido 
não poderá demandar sem exibir outorga uxória e, quando réu, será 
citado juntamente com a mulher". Não se fala em ações, e sim 
genericamente, em causas. Um velho aresto deste Supremo Tribunal 
Federal, que se lê na ·R.F., 39/100, distinguia: "Eio nosso direito 
processual, a palavra causa tem um sentido amplo, compreensivo não 
só das ações propriamente ditas, como de quaisquer ·processos ou 
feitos, que não tenham a forma regt!llar das .ações (Teixeim de Freitas" 
nota 4 ao § IV das Primeiras Linhas sobre Processo Civil, por P,e-' 
reira e Souza; Ribas, Processo Civil, art. 675, § § 12 a 17)" ... 
A notificação prévia) que configuraria a mora dos devedores e, com 
ela, determinaria a aplicação da cláusula comissória ou o exitiw:n 
iuris, portanto, uma causa de que nã'O podia alhear-se a mulher, 
cujas oportunas providências bem poderiam convalescer o compr~· 
misso. Pouco importa que o item 13 do contrato apenas se refira à 
notificação judicial (ao comprador). O acordo das partes, ainda que 
exprimisse a intenção de eJtduir a mulher (o que é duvidoso), não 
poderia prevalecer contra a lei (C. Civ., art. 235, ns. I e lI; C. Pro 
Civ., art. 81). Versando a causa ou lide sobre direito real imobi
liário, especialmente para uma resolução ex tune, com considerável 
desfalque do patrimônio comum, a mulher tinha direito a essa deci
siva notificação, para emenda do erro ou displicência do marido" 
(cf. despacho de admissão de recurso extraordinário, de lavra do, 
então, Desembargador PEDRO eRA VES, apud acórdão unânime 
dQ Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 24 de agosto de 1967, 
na Ação. Rescisória n.o 620, de São Paulo, Felator Ministro LUIZ 
GALLOTTI, in "Revista Trimestral de Jurisprudência"', volume 43, 
página 429). 

Destarte, "conferindo a promessa de venda de imóveis um di
reito real ao promissário comprador, sendo este casado, é necessário 
que a rescisão do contrato seja precedida da notificação da mulher, 
para que esta seja constituí:da em mora, na forma do art. 14, do 
Decreto-lei n.o 58" de 10-12-1937. É essa a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, como se vê de acórdãos publicados na 
RTJ, 43/429 e 50/441, o primeiro do Pleno daquela Corte" 
("acórdão unânime da Sexta Câmara do, então, Tribunal de Alçada 
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Civil de São Paulo, em 5 de março de 1970, na Apelação Cível n.o 
129.171) de Guarulhos, relator Juiz ALVES BARBOSA, in "Revista 
dos Tribunais", volume 415, página 183). 

Por isso tudo é que 0 _ promutente vendedor, antes de interpelar 
o ceIDpromissário comprador, deveria cuidar de conhecer o atual 
estado civil do mesmo, mormente quando alguns anos separam a 
data do contrato e tal interpelação. No caso de dúvida, deve o inte
ressado optar pela intimação ou notificação do compromissário
-comprador e sua mulher, se casado for ("Fulano de tal e sua mulher, 
se casado for"). Aliás, na praxe forense, é comum a citação do des
tinatário conhecido, com a menção de seu nome acompanhado da 
expressão: "e sua mulher, se casado foru ou, então, "e seu marido, 
se casada for" . 

E, na verdade, a falta de diligência nesse sentido, impossibilita 
o cancelamento do ato registário, pois, e repetindo, "sendo casado o 
compromissário comprador de imóvel loteado, na hipótese de atraso 
no pagamento das respectivas prestações, para ser cance~ada a cor
respondente inscrição será mister que ambos, marido e esposa, sejam 
notificados, nos termos da lei" (acórdão unânime da Primeira Câmara 
Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 28 de agosto de 
1969, na Apelação Cível n.O 6.727, de Joinville, relator Desembar
gador ALVES PEDROSA, inl "Revista dos Tribunais", volume 414, 
página 343). 

5 - Resta) portanto, em conclusão, deixar assenta.do que: 

5 . 1 - O Oficial de Registro de J móveis não tem funções inves
tigatórias no cumprimento das diligências referidas no artigo m 4 do 
Decreto-lei n.O 58, de 1937) combinado com o artigo 14 do Decreto 
0.° 3.079, de 1938, competindo-lhe, tão-s6, satisfeitas as exigências 
da lei, proceder como requerido pelo compromitente. Em conse
qüência, não tem o Oficial de Registro de Imóveis legitimidade pas
siva para responder por eventual ação ordinária que vise o resta .. 
belecimento do ato cancelado) por vício na intimação, decorrente de 
falta de dnigência do compromitente. 

5 .2 - É de toda cautela '- e assim recomendável, que o com
promitente faça diligenciar a intimação do compromissário, também, 
no local do lote, se construído estiver. Nesse sentido, deverá reque
rer, expressamente, ao Oficial de Registro, dando os necessários escla
recimentos a respeito. 

5 . 3 - Igualmente, por necessária que é, pena de nulidade do 
cancelamento da averbação, deverá ser procedida a intimação, tam
bém, do cônjuge do compromissário, dando-se-lhe o prazo de lei 
para a emenda de mora. 
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VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS 

PROVIMENTO N.o 4-74 

O Df. Gi1:berto Valente da Silva, Juiz de Direito da l.a Vara 
dos Registros Públicos da Capital, 

Considerando as consultas q~e lhe foram formuladas por Es
crivães de Nota~ da Capital, sobre a exata aplicação da Nota 6.a à 
Tabela 10, do Decreto n.o 52.425, de 25 de março de 1970, quando 
nas escrituras interviesse a Caixa Econômica do Estado de São 
Paullo, 

Considerando que da escritura lavrada às fls. ll, do Livro n. o 
946, do 3.° Cartório de Notas da Capital, relativa à transformação 
da Autarquia Caixa Econômica do Estado em Soc.iedade Anônima, 
SB verifica que, apesar dessa transformação, visto como os seus acio
nistas, todas pessoas dc direito público, entidades estatais, a Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo não perdeu o seu caráter de 
empresa pública, 

Considerando que a referida nota se destinou apenas a evitar 
que as partes, obrigadas a comparecer às repartições públicas por 
exigência e comodidade destas, fossem compelidas a efetuar o paga
mento de custas e emolumentos com '0 acrésdmo ali previsto. 

Determina: os srs. Escrivães dos Cartórios de Notas da Ca
pital que não efetuem a cobrança do acréscimo de 50 por cento 
previsto na Feferida nota 6.a da Tabela 10, anexa ao Decreto n.o 
52.425, de 25 de março de 1970, nem permitam essa cobrança por 
parte de seus escreventes, nas escrituras em que a referida Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo, aos 6 dias do mês de março 
quando lavradas fora do Cartório. 

A violação deste provimento será considerada, para fins disci~ 

plinares, falta grave e importará na aplicação das sanções cabíveis, 
além daquelas previstas no artigo 14 do Decretowlei n.o 203, de 25 
março de 1970. 

Este Provimento entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei, remetendo-se cópia 
desta à Secretaria da Fazenda, ao Sr. Presidente da Caixa Econômica 
Estadual. 

P. R. C. (Código Judiciário do Estado, art. 232). 

São Paulo, 7 de março de 1974. 

a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito 

(D.O.J., 14-03-74) 
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PORTARIA N,o 9/74 

o Dr. Gilberto da Silva, MM. Juiz de Direito da 1.a Vara de 
Registros Públicos da Comarca da Capital, na forma da lei, 

Usando das atribuições que llie são conferidas por lei e consi
derando a necessidade de manter atualizados os prontuários dos es
creventes; 

Considerando que falhas desta ordem ocasionaram a ruptura 
no cadastramento de, sua vida funcional, 

Determina, aos srs. Oficiais Maiores e Escreventes que, ao pres
tarem o compromjsso como Escrivães, Oficiais Substitutos e Oficiais 
Maiores Subsútutos façam a comunicação relativa ao inicio de ex.er
cício e ao período de substituição. 

Determina mais que efetuem as comunicações que, eventual
mente, não tenham sido feitas nos exercícios de 1973 e 1974, no 
prazo de 5 (cinco) djas. 

São Paulo, 3 de junho de 1974. 

a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito 

(D.a.J.,11-06-74) 
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RECOMENDAÇÃO N"o 1/74 

Os doutmes Gilberto Valente da Silva e Silvério Paulo Braccio, 
Juízes de Direito da 1.a Vara de Registros Públicos. 

Usando das atribuições que lhes são conferidas por lei fazem aos 
Srs. Escrivões e Escreventes dos Cártorios sujeitos à Corregedoria 
a seguinte: 

RECOMENDAÇÃO: 

Examinando os livros apresentados pelas serventias do Foro 
Extrajudicial, nos últimos meses, para aposição do necessário visto, 
em especial o Diário da Receita e da Despesa, o ponto e o de movi
mento dos servidores, observou este juízo que não há qualquer uni
formidade nas escriturações. Com isso, torna-se difícil e às vezes 
impossível, conforme a serventi.a, a pronta 'aquilatação de seu mo
vimento, eis que a escrituração é simplista em certos casos e sibilina 
em outras" quase sempre, desatendendo às determinações superiores. 
havendo imperiosa necessidade de traçar recomendações, corrigindo 
os erros, e impondo a padronizaçãO'. 

Assim, com relação ao: 

DIÁRIO DA RECEITA E DA DESPESA 

Este livro deve ser escriturado diariamente (art. 23 da Lei 
5.129, de 23-7-31 e art. 899 da Consolidaç.ão), em forma me.r
cantil. 

Significa dizer (dr. Proc. n.O 959/73 desta Vara) que na parte 
da receUa de'vem ser lalilçadas as quantias pertencenfes à serventia, 
com remissão ao 0. 0 do livro e folhas do ato que ensejou a cobrança. 

Admite-se que 'a remissão se refira a livro ou folha auxiliar, 
onde foi feito lançamento auxiliar e que permita pronta verificação 
da equivalência entre a prática do ato e a qantia recebida pelo 
Serventuário. 

No que toca a reconhecimento de firmas, autenticações, xero
c6pias e certidões, etc'" o lançamento será diário, mencionando o 
número de atos. 
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Exemplificando: 

01-04-1974 - Escrituras, ou transcrições, ou registros, ou jlns~ 

crições (enfim - atos inerenes à servent~a) - livros... Fls. 8 
a 10 ................ Cr$ ............................. . 
Certidões de escrituras (8) ................................ . 
Certidões de procuração (8) .............................. . 
Reconhecimento de firmas ................................ . 
etc. 

Observe-se ql!1e como receita, são lançadas as quantias efetiva
mente pertencentes à Serventtia. Assim, quantias recebidas em depó ... 
sito para a prática futura de atos ou verbas dovidas ao Estado ou 
Carteiras de Serventia não constituem receita. 

O controle destes recebimentos, devoluções ou recolhimentos, 
deverá ser feito em livro auxiliar ou folhas soltas, de modo a asse
gurar o direito do Serventuário e dos interessados e harmonizar-se 
com os comprovantes expedidos. 

Quanto às despesas, esclareça-se desde logo, que estas são as da 
serventia e não do seu titular. Dessa maneira, não são lançadas a 
título de despesas, o pagamento do órgão de classe, auxílios a en
tidades assistenciais, assinaturas de jornais (exceto o D.O.) e revistas 
(salvo as técnicas). 

Os lançamentos, a exemplo do que ocorre com a receita, devem 
ser claros ·e precisos, com temissão à nota Fiscal, recibo ou com
provante. 

Tanto na receita como na despesa, escritura-se em seqüência 
cronológica. Ao final de cada página, deverá ser feita a soma do 
dia e o reswtado somado com o transporte da página anterior. 

Com isso, retratar-se-á o movimento diário e mensal da ser
ventia. Ao final do mês, ter-se-á a receita e despesa bruta, e será 
feito um balancete demonstrativo, conforme determina o Provimento 
8/66. 

Exemplo: 

Receita de (mês) ................. . ...... Cr$ 
D~sp.esa de .. ;:.......................... Cr$ 
LIqUIdo ou Deflclt .............. .. ...... Cr$ 

Ao final do exercício, far-se-á o balanço Houal com demons~ 
tração da receita, despesa e 1íquido, mês a mês .. 

Assim exposto, devem ser aboUdos os "termos,", impropria
mente utilizados por alguns Serventuários, como "livro caixa", causa 
principal da escrituração simplista ou sMscinta, onde genericamente 
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se lança a entrada e saída de dinheiro, "Receita deste mêsH
, "lucro 

deste mês", "Emolumentos recebidos neste mês", "Entradas de hoje", 
"Despesas desta dataH

, "prejuízo deste mês". 

A serventia não tem lucro ou prejuízo, mas receita ou despesa 
e Receita líquida ou déficit. 

Por força do disposto no art. 23 da Lei 5.129, já citada, a 
escrituração deste livro é feita exclusivamente pelo serventuário ou 
seu substituto. 

LIVRO DE PONTO 

Este livro, de acordo eom o que determina o Provo 9/66 (§ 2.°), 
deve ser assinado (não rubrieado), pelos escreventes e auxiliares da 
Serventia. Não poderão assinar os auxHiares sem contrato arqui
vado na Corregedoria-Geral da Justiça. 

Foi instituído, segundo os considerandos do referido provimento, 
tendo em vista que tais servidores têm o tempo contado para efeitos 
nos concursos e, ainda, é contado no caso de ingresso do servidor 
no funcionalismo público, caso em que, servirá para todos os efeitos 
de direito. 

Ao ponto diário, por~anto e da mesma maneira, estão obrigados 
os servidores do FOFum Judicial e do Extrajudicial. 

Deve ser assinado em tinta preta ou azul indelével, tanto na 
entrada como na saída dos servidores que estão obrigados aos horá
rios (Vide Consolidação das Normas da Corregedoria, pág. 155 (do 
rodapé) e Provimento 2/47 da C.G.J. 

No que tange à tolerância para a entrada, observar-se-á ao 
djsposto no artigo 247 do R.G.S. (Decreto 42.850, de 30- 12-1963) 
e quanto à saída antecipada, ao preceituado pelo art. 275 do mesmo 
decreto (Vd. proc. 191/74 desta Vara). 

Este livro é encerrado obrigatoriamente pelo Escrivão ou seu 
substituto legal, que anotará as faltas, licenças, afastamentos, todos 
,os dias. 

VerWcando que qualquer escrevente ou auxiliar faltou ao serviço 
pOli mais de 30 (trinta) dias, o Escrivão ou seu substituto, comu
nicará "incontinenti" ao Juiz Corregedor, para as providências cabí
vç,is (art. 189 da Consolidação). 

Quanto à abonação ou justificação das faltas, a competência 
é do Escrivão ou seu substituto (§ 1.0 do art. 2.° do Provo 9/66) 
e a destes, compete ao Juiz Corregedor. 

Este livro deve ser apresentado mensalmente para o visto (art. 
187 da C.N. - C.G.J.), se em menor prazo não foi determinado. 
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Cuidando-se de ponto por relógio, observar-se-á ao disposto 
no § 2.° do art. 187. 

O Escrivão e o Oficial Maior também assinam o livro ponto 
(§ 2.° do art. 188). 

LIVRO DE FEIUAS 

~ o livro destinado ao registro de movimento de funcionários 
e Escrivão. As férias, penas disdplinares, licenças e outros afasta
mentos, nele são obrigatoriamente lançados, bem como a quitação 
dos salários ou vencimentos percebidos pelos escreventes e auxHiares 
nos períodos de afastamento, quando a tanto fazem jus. 

No momento do afastamento, pelo Sr. Escrivão será feito o 
lançamento e será aposto o visto do Juiz Corregedor Permanente, 
com imediata comunicação ao mesmo, por ofício, que informará à 
Corregedoria Geral da Justiça. Ao reassumir, nova comunicação será. 
feita pelo interessado. Está obrigado o Serventuário a antecipar o 
salário do escrevente ou a uxUiar- (§ 3 do art. 5.0 da Lei 2 .. 177, 
de 23-07-53) que entrar em gozo de ferias, pelo que obterá a qui
tação no livro. 

ESCALA DE FÉRIAS 

Até o dia 10 de dezembro, o Escrivão organizará, em três vias 
a escala de fÓJjias para o ano seguinte, relativa a ele, os escreventes, 
fiéis ,e auxjlia re'S. Essa escala deverá ser entregue e aprovada pelo 
Corregedor Permanente que enviará uma cópia à Corregedoria (Art. 
226 da Consolidação). Outra cópia perruaneceFá no Cartório da 
Vara e a terceira com o Serventuário (art. 239 da Consolidação e 
Provo 9/66). 

As ferias são obrigatórias e não podem ser acumuladas, salvo 
por absoluta necessidade de serviço e pelo prazo máximo de dois 
anos consecutivos, não devendo ser interrompidas (art. 24Q), 

Uma: vez sustadas por necessidade, o interessado as gozará no 
mesmo ano. 

Qualquer alteração da escala depende de autorização do Juiz 
Corregedor, após jlustificação do Escrivão ou seu s1l1bstituto, em três 
vias, com a manifestação da conveniêlilcÍa. 

LICENÇAS 

Observar ao disposto nos arts. 244 e seguintes da Consolidação 
e Provimento 15/67 da C.G.I. 
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QUITAÇÃO COM O IPESP 

De acordo com o disposto no inciso vn do art. 53 da Lei 
10.394, de 16 de Dezembro de 1970, () Escrivão submeterá ao 
,'isto do Juiz Corregedor, o comprovante dos recolhimentos previstos 
no inciso U, bem como o último comprovante correspondente, devi
damente visado, será revisto. 

Pelo inciso li mencionado, o recolhimento da contribuição dos 
inscritos, deverá ser feito até o último dia do mês seguinte ao vencido, 
assim como das demais quantias devidas ao Instituto. 

CONTRATOS E DISTRATOS DE AUXILIAR 

Tanto no contrato como na rescisão (conforme modelo insti
tuído - fls. 400 e 401 da Consolidação e Rev. Tribs. 450), deverá 
ser obedecida a determinação superior. Assim, o contrato e o dis
trat.o serão feitos em cinco vias e se o auxiliar for menor, com idade 
inferior a 18 (dezoito) anos, deverá ser juntado o consentimento do 
pai ou responsável. Admite-se, em substituição, que o pai ali res
ponsável assine ao lado do filho, no instrumento. 

Quando do contrato, em sendo menor o contratante, deverá 
juntar, também, certidão de nascimento. 

Para a aprovação, as cinco vias serão apresentadas juntas ao 
Juiz Corregedor, facilitando a conferência. 

CERTIDÃO ANUAL DA FREQÜbNCIA 

A freqüência dos auxiliares e escreventes, será certificada em 
duplicata anualmente, para cada servidor, assinadas pelo escrivão 
ou oficial, ou por quem responder pela serventia. Será mencionada 
à freqüência total, faltas abonadas~ justificadas ou injustificadas, 
férias, licenças, afastamentos e penalidades ou inexistência com base 
no livro ponto (arts. 183 e segs. da Consolidação). 

Deverá ser feita a folha de freqüência daqueles exonerados ou 
demitidos. 

Essas certidões deverão ser feitas e entregues até o dia 10 (dez) 
de janeiro na Vara, que remeterá à Corregedoria Geral nos dez 
ruas seguintes (art 190 da Consolidação). 

Horário para atendimento. 
Os livros e papéis para visto, serão apresentados ao Juiz Cor~ 

regedor pelo Escrivão oU Oficial Maior até às 17:00 horas, do dia 
10 de cada mês observado na Portada '9/72 desta Vara após a 
verificação da Seção competente. 

Deverão ser entregues na aludida seção, até às 13:30 horas, 
quando trazidos por escreventes 'Ou auxiliares. 
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Autorização para esueventes praticarem determinados serviços em 
cart6rlos 

1. Este JUlzo está buscando uniformizar as autorizações ante
riormente concedidas a escreventes de todos os Cartórios da Capital, 
sujeitos à sua Corregedoria Permanente, nos lermos do artigo 17, do 
Decreto D.o 5.129, de 23 de julho de 1931. 

Com efeito, do exame das portarias expedidas nestes quase qua
renta e três anos se verifica alguma disparidade de interpretação do 
texto legal, do que resultou, em alguns casos, ampliações a meu aviso 
impossíveis o, em outros, restrições que em nada colaboraram para 
o aprimoramento dos serviços. 

No que diz respeito aos Cartórios de Registro de Imóveis, de 
que, especificamente, trata este procedimento, facilmente se verifica 
que foram conc,edidas a tl'ês escrevente~ autorizações para subscreve
rem averbações, prática que entende este Juízo só possível de ser atri
buida, como de lei, ao Oficial ou a seu substituto legal, o Oficial 
Maior. Quando assim não fosse, ficaria sem sentido a inovação da 
Lei n.O 6.0] 5/73, ao estabelecer que alguns atos POdlVIll ser pratica
dos por escreventes, especialmente designados pelo Oficial, com apro
vação da autoridade judkiárin. 

Por outro lado, também não se justifica que alguns escreventes 
sejam autorizados a movimentar feitos, certo que o único procedi
mento possível, em tais car,t6rios, é o de dar andamento aos feitos de 
dúv,ida, de suma importância, de real seriedade e que não pode ser 
cometido a escreventes, especialmente porque a tanto náo se desti
nada o artigo 17 do Decreto 5129' citado. 

Da mesma forma entendo impossível estender a alguns escre
ventes a possibilidade de certificar nos traslados devolvidos às partes 
visto COmo importa tal autorização em permitir que um simples auxi
Jiar certifique a prática de ato privativo do oficial, qual seja a pre
notação. 

As certidões que os escreventes de todos os Cartórios de Regis
tw de Imóveis da Capital, à exceção do 9.0

t 10.° e 15,0 são autori
zados a subscrever seriam aquelas entregues às partes e aquelas la
vradas nas intimações feitas nos termos do art. 14, do Decreto-Lei 
0.° 58, o que pode ser mantido. 
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3 . Assim, para uniformizar tais autorizações, consubstanciadas 
em portarias deste Juízo e considerando que o ato administrativo pode 
ser sempre revisto pela autoridade que o praticou, hei por tornar sem 
efeito as autorizações concedidas a Julio Cesar Martins de Souza, 
do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis e a José Manoel de Freitas 
Valle, do 7.° Cartório, para subscreverem averbações, as autoriza
ções concedidas a Waldir Walder, Paulo de Tarso Corrêa, do 4.° 
Cartório de Registro de Imóveis, Valdeci Wanderley Rosada e Shieko 
Shiwa, do 13.0 Cartório, parra movimentarem feitos, a autorização 
dada a Waldir Walder, do 4.° Cartório, para certificar nos traslados. 

Considerando o cadastramento de todos os servidores dos Cartó
rios sujeitos à Corregedoria Permanente deste Juízo, anotem-se as 
portarias constantes destes autos, com as atualizações ora feitas. 

Baixo, em relação aos escreventes supra relacionados, portarias. 
Publiquem-se. Comunique-se (Código Judiciário do Estado, art. 232). 
Registre-se. Intime-se e arquive-se. 

São Paulo, 15 de abril de 1974. 

a) Giberto Valente da Silva - Juiz de Direito. 
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PloC. 0.0 20-61 - Dúvida: - Súmula - Usufruto - Cons
tituição por ato inter vivos. - Registro de escritura pública transmi
tindo .a nua pr:opriedade a uma e o usufruto a outra pessoa. -
Admissibilidade. - Vistos, etc. 

O Oficial do 16.0 Registro de Imóveis suscitou dúvida em 
proceder ao registro da escritura pública outorgada aos Suscdos. 
Maurício Lerner e s/mo e Moisés Coün e s/m., por D. SaIa EscoreI 
de Moraes e outros, pelas notas do 16.0 Tabelião desta Capital .. 
livro 411) fls. 55, em 10 de outubro de 1960, alegando o seguinte: 

/'Não vemos como possam D. SaFa Escorei de Moraes e Miriam 
Moreira Leite, assistidas dos maridos, ceder e transferir ao suscitado 
o exercício do usufruto do imóvel situado à rua Lauri,ndo Rebelo 

D.O 129, que adquiriram por força da transcrição núme,m 22.453, 
deste Registro. 

"O usufruto, segundo a definição legal, é o direilto real de 
fruir a utilidade e frutos de uma coisa, enquanto temporariamente 
destacado da propriedade (Cód. Civil, art. 713). Trata-se de um 
direito real limitativo da propriedade, constando do Código Civil no 
título relativo aos "direitos reais sobre coisa a,lheia". 

"Ora, o proprietário de um imóvel não pode, de acordo com 
esses princípios, ceder o exercício do usufruto que por força do 
direito de propriedade lhe é atribuído. 

"No caso em apreço, no entanto, parece ter havido equívoco 
das partes, ou talvez do escrevente que lavrou a escritura, que, ao 
in vés de fazer a transferência da nua propriedade, aliás, a transfe
rência do usufruto, a título oneroso, da propriedade a Maurício 
Lerner e, ao mesmo tempo, a transferência da nua propriedade ao 
Dr. Moisés Cutin, fez àquele, inicialmente, cessão do direito ao exer
cício do usufruto. 

"Como, levada essa nossa observação ao apresentante do título 
a registro, foi solicitada a competente dúvida; e considerando, ainda, 
que não nos é facultado interpretar a intenção das partes na reali
zação do ato sujeito a registro, suscito a presente dúvida, aguardando 
de V. Exa. a solução competente", 

Refutando-a, disse o Suscdo. Dr. Moisés Cutin, por seu advo
gado, o Dr. Geraldo Dente Neves, que, aliás, o representou na escri
tura, em síntese, o segujnte~ 
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!'O exerClClO do usufruto - ou -o exerClClO do direito de usu
fruto, não pode ser cedido, a título ooe:FOSO ou graHllit.o, como pre
ceitua, expressamente, o art. 717 do Código Civil. 

"Serpa Lopes, citado pelo suscitante, é explicito a respeito. "A 
lei, como vimos, proíbe, apenas, a alienação do usufruto já cons
tituído. Nenhum dispositivo existe que, direta ouindiretam.ente. vede 
que um proprietário, a título oneroso, consütua um usufruto; ou 
aliene a nua propriedade a um e o usufruto a outro". 

"E acrescenta o ilustre desembargador, reproduzindo M. I. Car~ 
valho de Mendonça, que: "O usufruto constituído inter vivos pode 
ser a título oneroso ou gratuito. 

"Ordinariamente ele se funda em doação, permuta, ou em título 
de venda. Em caso de dúvida, presume-se oneroso o que é consti
tuído por contrato e gratuito o que é fundado em testamento. No 
usufruto entre vivos a jnstituição pode assumir formas diversas: 

a) pode o doador alienar pura e simplesmente a propriedade 
despida do liSO e gozo reservando estes pa:ra si; 

b) pode dispor do uso e gozo, reservando para si a proprie
dade; 

c) pode instituir conjuntamente dois titu~ares, deferindo a uma 
propriedade e a outro o uso e gozo". (Sent. do Juiz de Dir. da Vara do 
Registros Públicos do D. F., Miguel Maria Serpa Lopes, "in" Repert. 
de Jurisp., José G. R. de Alckmin, val. Dir. das Coisas, página 686, 
n.o 1.694). 

"Na hipótese em apreço, é indubitável que, se as expressões 
usadas no instrumento público se ressentem de algum defeito de 
técnica, esse não prejudica, - de forma nenhuma, - o conteúdo 
do ato. 

"O que os outorgantes quiseram fazer, e fizeram, foi deferir a 
nua propriedade aos ora suscitados e o uso e gozo a Maurício Lerner 
e sua mulher. 

"N 8! verdade, constituíram um usufruto, ao destacar os direitos 
parciais e elementares que illitegram a propriedade e ao instituir 
conjuntamente dois titulares, aos quais deferiram, respectivamente a 
nua propriedade e o 1!lSO e gozo da coisa". 

Não obstante, o DI. Curador de Registros Públicos em exercício 
opinou pela procedência da dúvida, sob invocação do art. 717 do 
Código Civil. 

Entretanto, o precejto do art. 717 do Código Civil não tem 
aplicação à espécie, como já demonstrei em despacho de 16-XI-60, 
proferido no processo n.o 34586-58, e publicado no Diário da 1us-
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tiça de 23 do mesmo mês e ano, ao qual remeto o Suscte. Aliás, 
enquanto o cartório deste juizo não estiver aparelhado para dar inte~ 
gral cumprimento ao preceituado no art. 34, § 2.°, do Decreto-lei D.O 

14.234, é preciso que os srs. serventuários tomem por obrigação a 
leitura dos despachos de dúvidas pelo, Diário da Justiça. 

A Lmprocedência da dúvida foi demonstrada pela argumentação 
do Suscdo., como anteriormente fOlia feito pelo mencionado despacho 
a que me reporto. 

Julgando-a~ pois, improcedente, determino se devolvam os do
cwnentos ao Suscte. para · que proceda à transcrição da nua proprie
dade e à inscrição do usufruto, na forma requerida pelos Suscdos. 

P. R. I. e observe-se o preceituado no art. 34, §~ 1.0 e 2.° do 
Dec.-Iei 14 .. 234. Sem custas. 

São Paulo, 6 de março de 1961 - (aa) Raul da Rocha Me
deiros Júnior. - Advogados Geraldo Dente Neves". 

D. O. J. - 10-3-1961. 
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DÚVIDA 

8.° CARTóRIO DO REGISTRO DE IMóVEIS DA CAPITAL 

Vistos. 

1. O sr. Ofic.ial do 8,° Cartório de Registro de Imóveis susci
tou esta dúvida ao lhc ser requerido o registro de incorporação do 
prédio denominado "'Condomínio Edifício Maria Bethânia, situado à 
Avenida Ordem e Progresso~ D.o 1.084, Casa Verde, 23.0 Subdistrito, 
requerido nos termos da Lei 11.° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
por K. M. ENGENHARIA S. A., na qualidade de proprietária e in
corporadora, de acordo C0111 o memorial e demais documentos que 
integram o processo correspondente. 

Djz a suscitação que "estabelecendo o art. 32 da citada Lei que 
o incorporador somente poderá negociar unidades autônomas após ter 
arquivado, no cartório competente, 'Os documentos ali relacionados, 
eatre os quais figura, sob a lefrn "r', a certidão negativa d'e débito 
puoa com 8 Previdência Social, qualldo o titular de direitos sobre o 
terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições 
essa prova foi solicitada da requerente, que se trata de pessoa jurídica 
vinculada ao INPS"'. 

A susc.ítada, entretanto, declara não ter podido obte.r daquele 
órgão, apesar de toda a sua insistência, o certificado pr6prio de qui
tação. 

A dúvida foi impugnada (fls. 12/19) com documento (fls. 20). 
O suscitante a manteve (fls. 24/26), tendo trazido, logo depois, 
documento (fls, 28/29). O dr. Curador opinou pela procedência da 
suscitação (fls. 30) e após a fala da susdtada sobre o documento (fls. 
31/34), o dr. Curador de Regis,tros PúbHcos ratificou seu parecer. 

Relatados, decido: 

2. Tenho que a melhor exegese do texto legal está com o sus
citante, cuja exigência se afina com o próprio espÚiito da legis1.ação 
vigente em matéria de i,ocorporação do condomínio. 

Com efeito, se o artigo- 32 da Lei 4.591 estabelece que o incor
porador deve exibir certidao negativa de débito para com a Previ
dência Sociall, quando o ütular de direitos sobre o teneno for respon-
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sável pela arrecadação das respectivas contribuições e se a suscitada, 
no caso, pessoa jurídica, está sujeita às contribuições a esse Instituto, 
não pode fugir à exibição da referida prova. 

Apega-se a suscitada ao decreto-lei D.O 66, de 21 de novembro 
de 1966 que, em seu artigo 25 estabeleceu qua ~s os documentos que 
o INPS fornecerá, afirmando que deixou de existir a "vaga certidão 
negativa de débitos". Afirma, ainda, que O documento exigido pelo 
suscitante não mais existe e que o Instituto legalmente <está proibido 
de fornecê-lo. 

Nada menos exato, contudo. O INPS fornece o documento exi
gido pelo suscita nte, como se verifica do documento de fls. 29, a ele 
exibido em Ol!Jtro pedido de registro de i1ncorporação. 

Ademais, se o refeddo Instituto está ou mão aparelhado, está ou 
não imped~do de fornecer a prova de quitação (o que não ocorre, 
como se verificou), cabe aos interessados as medidas judiciais apro
priadas para compeli-lo à expedição de certidão relativa à sua situa
ção para, com as contribuições devidas. 

A propósito, o suscitante bem lembrou o disposto DO artigo 153, 
§ 35, da Constituição Federal, a amparar a situação> da suscitada. 

Esta a situação do ponto de vista legal. Os incorporadores, 
quando contribuintes obrigatórios do INPS e titulares de direitos sobre 
os ,terrenos, devem, para inscrição da incorporação, exibir a prova de 
quitação para, com esse instituto. Essa prova, para o Cart6rio de Re
gistro Imobiliário, tanto pode ser o Certificado de Quitação ou ootro 
documento comprobatório da inexistência de débito. 

A tudo há que se acrescentar as judiciosas ponderações do 
Ofidal suscitante e do dr. Cmoador de Registros Públicos. 

3. Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. 
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Dúvida - s.a Circunscrição - Anesio Dias de OliveIra, Pedro 
Fanti, "Vistos etc. Pedro Fanti e outro apresentaram ao Ofidal do 
8.° Registro de Imóveis, para registro, a escritura das notas do 5.0 

Tabelião desta Capital, livro 794, fls. 278, de 11 de março de 1958, 
de onde consta a cláusula seguinte: "fica esclarecido que a compra 
ora feita, é na seguinte proporção: Segundo Fanti compra a nua 
propriedade do prédio acima descrito e Pedro Fanti adquire o usufruto 
do aludido imóvel". Prenotada a escritura, o Oficial suscitou dúvida 
em efetuar o registro, alegando que, no seu parecer, não é possível 
admitir··se o registro de tal título, à vista do disposto no artigo 717 
do Código Civil, que s6 permite a venda do usufruto do proprietário 
da coisa. Esse princípio deve aplicar-se não somente ao mero 
usufrutuário, mas, também, ao proprietário pleno. Não se permite 
a este cindir a propriedade naquele dois elementos, para transmitir, 
separadamentc, a uma pessoa o usufruto, a outra o domínio direto. 
De qualquer maneira, a constituição do usufruto só poderá realizar-se 
por forma apropriada. Não atendida sua sugestão para que se retifi
casse a escritura, suscitou a dúvida. Impugnando-a, os Suscdos . .inv~ 
rcaram cm prol da efetuação do registro pretendido, decisão anterior 
do insigne juiz Serpa Lopes em caso idêntico. Entretanto, o Dr. 
Curador de Registros Públicos opinou pela procedência da dúvida 
por entender que SerlPa Lopes houvesse com sublime, mas não deu 
menor aplicação ao direito, pois são palavras suas "estaríamos com 
a ace,itação da tese indicada diante de um usufruto convencional. 
nascido de um contrato onde o nu-proprietário estaria vinculado 
.ao usufrutuário não por cláusulas por ele estabelecidas, mas sim pelo 
ante.rior pmprietário que venderia a sua propriedade para A e U cons-
tituida" um usufruto para B. Para quem o usufrutuário terá que, 
dar conta de suas obrigações (art. 729 e seguintes), para o nu-proprie
tário atual) ou para o que constituiu dito usufruto?". Essa a dúvida 
a decidir-se, e a. que já foi dada solução precisa por Serpa Lopes. 
A objeção formulada pelo digno Dr. Curador de Registros Públicos 
não merece acolhida. É ao usufrutuário que a lei proibe de trans
ferir o usufruto a outrem que não o nu-proprietário; e não vioe-versa. 
Portanto, desmembrada a p ropriedade e transferidos, sucessiva ou 
concomitantemente, o usufruto a Ufil e a nua-propriedade a ol1tro, 
é claro que o usufrutuário terá de dar contas de suas obrigações 
sempre a.o dono, que o for 110 momento. O primeiro desaparece 
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substituído por seu sucessor. Afastada essa objeção, prevalece, mais 
uma vez, a abalizada lição de Serpa Lopes. Com efeito, pouco 
importa o nome que se dê ao contrato constitutivo do usufruto. Cons
tituído por ato inter vivos e a título oneroso, não há mal que, por 
paremia, se denomine compra e venda ao contrato de constituição 
de usufruto. Na interpretação da vontade se atenderá mais à intenção 
do declarante que ao sentido literal da linguagem. Tem razão, por
tanto. Serpa Lopes, quando diz: "Cumpre ressaltar, antes de tudo, 
que se trata, no subjudice, de uma constituição de usufruto. A cons
tituição de um usufruto é ato jurídico bem diferente da alienação 
do usufruto. A primeira dá-se por força da lei ou pela vontade do 
homem; a segunda, é por ato vedado por lei (Código Civil, art. 717) 
porquanto o msufruto só pode ser transferído, por alienação, ao 
proprietário da coisa; a primeira é realizada por quem possui a pro
priedade da coisa e que destaca para transferir a outrem uma parte 
desse mesmo direito, isto é, o direito real de fruir as utilidades e 
frutos de uma coisa; a segunda seria a alienação desse direito já consti
tuído, outorgado por que não é titular pleno da propriedade, pelo que 
só se permite a transferência do seu exercício, a menos, como já disse, 
que se trate do proprietário da coisa (C6d. Civ. art. 717). "É claro 
portanto, que ° vendedor ou vendedores, sendo proprietários plenos 
da coisa vendida, constituiram um usufruto, a título oneroso, alie
nando a nua propriedade a um dos outorgados e o usufruto aos de
mais. Essa operação juríclica constitue, como se afirma no processo, 
um absurdo jurídico, que obsta a transcrição da escritura impugnada? 
De modo nenhum. Nem a lei, nem a doutrina ministram qualquer 
elemento justificativo dessa impugnação. Ao contrário, a lei, como 
vimos, proibe apenas a alienação do usufruto já constituído. -
Nenhum outro dispositivo, existe, direta ou indiretamente vedando 
um proprietário constituir a título oneroso um usufruto, ou alienar 
a nua propriedade a um e o usufruto a outro. - Tratado dos Re
gistros Públicos, voI. ITI, pág. 156-159). - Pelos mesmos funda
mentos, julgo improcedente a dúvida para determinar que se proceda 
a transcrição da alienação de nua propriedade e a inscrição de cons
tituição do usufruto, nos livros competentes. - Devolva-se o título 
ao Sust'e., acompanhado de certidão deste despacho e remetam-se 
cópias do mesmo despacho aos demais serventuários de ofícios con
generes - P. R. I. - Sem custas. - advogado - Eugenio M. 
Blileno Filho. 
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PROC, 565/62., 

Vistos etc. 

JULGO procedente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, 
a dúvida suscitada pelo Oficial do 8.° Registro de Imóveis, Sr. Oscar 
Fontes Torres, quanto ao registro do título prellotado sob n.O 
104.219, apresentado por José Bustamànte. 

A impugnação, além de extemporânea, foi absolutamente incon
sistente. E o parecer do Df. Curador de Registros foi pela proce
dência. 

Os bem deduzidos fundamentos da dúvida ficam fazendo parte 
integrante deste despacho, pelo que será ela pubHcada conjunta
mente com estet para conhecimento e orientação dos demais serven
tuários de ofícios congêneres. 

P. e I. Custas pelo suscitado. 

São Paulo, 21 de Setembro de 1962. 

(a) Raul R. Medeiros Jr. 

Juiz de Direito. 

"EXMO. SNR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE RE
GISTROS PUBLICOS. 

Cumpre-nos, "data venia", levar ao conhecimento de V. Exa. 
que adi.amos o registro do título incluso, pelos motivos seguintes: 

1. - Trata-se de uma escritura de notas do 21.° Tabelião local, 
datada de 4 de Janeiro do corrente ano, pela qual o Espólio de 
Ernesto Pinelli, devidamente autorizado por alvará judicial, trans
mitiu a João BlIstamante e José .Bnsfamante FiUlo,. com a interve
ntência de José Bustamante e sua mulher, pais dos adquirentes, 
um terreno constitu ído pelo lote 33, da quadra 29, da Vila Baruel, 
situado nas Ruas Saguairú e Urbano Duarte, em Casa Verde - 23.° 
Subdistrito do Município desta Capital. 

2. - Examinando essa escritura, nos termos e para fins do 
disposto no artigo 215 do Decreto n.o 4: 857, de 1939, dela verifi
camos constar que os mencionados intervenientes, tendo cOOlpro-
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missado, anteriormente, com o mesmo Esp6lio, a compra do refe
rido im6vel, indicaram aqueles seus filhos para receber a escritura 
de sua aquisição definitiva, - reservando, ent~etanto, para si o seu 
usufruto vitalício. 

3. - Embora tal operação haja sido, por igual, autorizada 
judicia1mente, em virtude de um dos adquirente.s ser, ainda, menor 
impubere, estamos persuadidos de que ela se processou por forma 
irregular, eis que os intervenientes, como simples titulares dos di
reitos relativos a dito compromisso, não podiam, com base, apenas, 
na doação ou cessão que deles fizeram a seus filhos, reservar para 
si o usufruto da propriedade em questão. 

4. - Com efeito, segundo os ensinamentos do emérito jurista 
Carvalho de Mendonça, três são as formas pelas quais pode o usu
fruto ser constituído: 

"a) pode o doador alienar pura e simplesmente a propriedade 
despida de uso e gozo, reservando estes para si; 

b) pode dispor do uso e gozo reservando para si a proprie
dade; 

c) pode instituir conjuntamente dois titulares, deferindo a um 
a propriedade e a outro o uso e gozo" (Do Usufruto, pág. 92). 

5 - Em qualquer dos casos, porém, conforme se depreende 
do excerto acima, é indispensável que o instituidor seja titular da 
propríedade, - pois satienta, ainda, aquele tratadista que 

"O domfnio ou a livre disposição da cousa e a plena adminis
tração são as condições intrínsecas da constituição do usufruto. Para 
poder consütuu ü usufnlto é, pois, essencial ler o domínio" seja ele 
pleno, útil ou resolúvel" ,(Ibidem, pág. 87). 

6. - Não discrepa, alic1s, do mesmo entendimento a respeito o 
eminente Serpa Lopes, ao afionar que, 

"Quer se trate da constituição de usufruto a título gratuito ou 
oneroso, as condições exigidas para a validade dos titulos de pro
priedade são igualmente necessárias à validade do título constitutivo 
do usufruto" (Trat. dos Reg. Publ. Vol. III, pág. 154). 

7. - Realmente, se o usufruto representa ou corrcsponde a um 
dos elementos integrantes do direito de propriedade, e para a trans
ferência desta se exige, como condiçã.o essencial, ser o alienante 
detentor de sua titularidade, - a mesma condição, obviamente, deve 
ser exigida para a constituição daquele direito real. 

8. - Mas não são apenas os citados tratadistas que, com base 
nos textos legais, sustentam a legitimidade dessa tese. Também a 
jurisprudência de nossos colendos Tribunais com ela se identifica, 
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conforme se verifica do seguinte V. acórdão, prolatado pelo Egrég"io 
Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul. 

"O usufruto, como desmembramento que é do direito de pro
priedade só pode ser const!{uído por quem tem o domÚlio. Sem Lal 
requisito, não subsiste O U'sufruto, sendo evidente a nulidade de um 
ato que nunca podeda ser tido como váilido". (Apud José G. R. 
Alckmin ~ "Direito das Coisas", in "Repertório de Jurisprudência 
do Código Civ~l"). 

9. - Infere-se, pois, do exposto, quanto à matéria em foco> que, 
como a ninguém é lícito deter para si aquilo ou parte daquHo que 
lhe não pertence, ou de que -não pode dispor, assim tanlbém a 
reserva do usufruto de qualquer imóvel não poderá ser feita por quem 
não puder dispor de sua plena propriedade. 

10. - Ora, não sendo os intervenientes, José Bustamante e sua 
mulher, titulares do imóvel em causa, mas apenas dos direitos ati
nentes ao compromisso de sua compra, não podialn, logicamente, 
conforme salientamos, reservar para si o usufruto do mesmo pelo 
simples fato de os terem doado a seus filhos e estes haverem, em 
consequência, recebido a escritura correspondente à sua aquisição 
definitiva. 

11. - A nosso ver, pois, a consecução do objetivo visado pelos 
interessados só podertl ser alcançado mediante a retificação do dtulo 
apresentado. E a maneira menos onerosa de atingi-lo 'consiste em 
fazer com que este, por meio dessa retificação, passe a formalizar 
duas transmissões: - uma, aos intervenientes, do usufruto do imóvel 
em apreço; e outra, aos seus dois filhos, da nua propriedade, -
atribuindo-se, a cada uma, o respectivo valor. 

12. - Com tal procedimento ficariam as referidas aquisições 
perfeitamente e.nquadradas na (Iltima das formas pelas quais, segundo 
a lição de Carvalho de Mendonça, a constituição do usufruto pode 
ser legalmente realizada, - formas essas cuja relação tivemos a 
oportunidade de transcrever no item 4.° da presente declaração de 
dúvida. . 

Tais são, Meritíssimo Juiz, os motivos pelos quajs adiamos o 
registro do título anexo. V. Exa., porém, melhor apreciando o as
sunto, sobre ele se designará determinar, em seu alto critério; o que 
julgar de direito. 

São Paulo, 24 de Abril de 1962. 

(a) Oscar Fontes Torres. 

- Oficial -
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PROCESSO N.o 1.689/69 

. Vistos,. etc. 

] . Apresentada a registro certidão de penhora, extraída dos 
autos de ação executiva que Sebastião Martins move ao Espólio de 
Beatriz Ferreira da Costa, em curso no MM. Juízo de Direito da 15.8 

Vara Cível da Comarca da Capital, manifestou o Sr. Oficial do 13.0 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital dúv.ida, 
porque, o imóvel da rua Oscar Freire, 1965, pela tra.nscrição n.o 
25.572, de 27 de março de 1968, fora transmitido a Paulo Soares 
Rosa. Em sendo dito imóvel o objeto da penhora, entendeu o Sr. 
Oficial não a poder inscrever, pois, quando apresentado o título per
tencia a coilsa a terceiro. 

Não houve impugnação (fls. 5), motivo pelo qual o MM. Juiz 
enlão em exercício mandou que os autos permanecessem no arquivo, 
po.r respeitável despacho datado de 6 de julho de 1970. Agora, o 
MM. Juiz de Direito Titular da Vara, por respeitável despacho de 28 
de junho ú. passado. houve por bem mandar desarquivar o feito, tendo 
o douto Curador de Registros Públicos em exercício opinado pela 
procedência da dúvida não impugnada ou, e.ntão, que os autos con
tinuassem arquivados. 

2. Não é o caso de permanência de autos de dúvida no arqui
vo, sem decisão. A sistemática do procedimento da dúvida, segundo 
o Regulamento dos Registros Públicos, exige sempre que o Juízo 
competente prolate uma decisão de procedência ou improcedência da 
dúvida, para as relevantes conseqüências por parte do Oficial susci
tante (cf. artigos 218 e 219 do Decreto 0.° 4.857, de 1939). 

Na hipótese dos autos é. manifesta a procedência da dúvida. Com 
efeito, a penhora, que data de 28 de março de 1969, teve a respectiva 
certidão apresentada para inscrição s6 em 27 de agosto de 1969, 
quando foi prenotada sob D.O 90.184. Todavia, conforme esclareceu 
o Sr. Ofici~, Q imóvel penhorado, sito à Rua Oscar Freire, 1.965, 
desde 27 de março de ] 968 ~ um ano antes, portanto -, não mais 
pertencia ao Espólio executado, em razão de alienação transcrita 
sob 0.0 25.572. 

Assim, bem andou o Sr. Oficial em adiar o registro do título, 
aliás, conforme orientação firmada no venerando acórdão do Egrégio 
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Conselho Superior da Magistratura a que se refere na suscitação, orien
tação essa ainda mantida pelo venerando acórdão do mesmo Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura a seguir transcrito: '''pode o Oficial 
suscitar dúvida "se a inscrição judicialmente ordenada estiver em opo!" 
sição com o direito do titular do imóvel, devidamente transcrito, ou 
por outra, não figurando em nome do devedor a transcrição do imóvel, 
a inscrição não poderá ser levada a efeito, nem. o mandado judicial 
poderá ter cumprimento" (Serpa Lopes, in "Tratado dos Registros 
Públicos", 5.a ed., 1962, Freitas Bastos, vol. 11, pág. 355). Assim, 
"mesmo limitada a função da inscrição da penhora a tornar esta 
conhecida de quem quer que tcnha interesse sobre o imóvel penho
rado, mesmo assim, não se pode prescrindir do exame da titularidade 
do domínio ou do direito do executado, pois, do contrário, seria fa
cultar-se e legitimar-se a ação judiciária tcndo por objeto o que, por 
uma presunçã legal, não pertence ao executado. Basta pensar-se na 
turbação que em seu direito sofre o proprietário aparente ou legítimo 
se ficar à merce de execuções por dívidas de que não é responsável, 
com os bens que já lhes pertencem sem o amparo natural resultante 
do seu próprio direito" (Serpa Lopes, in obra cit., 4.a ed., 1960, 
Freitas Bastos, voI. IV, pág. 467)" (acórdão unanime de Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura, em 31 de julho de 1970, no agravo 
de petição n.o 189.389, da Capital, relator Desembargador JOSÉ 
GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN, in Diário da Justiça de 
6 de agosto de 1970, pág. 9). 

3. Diante do exposto, julgo procedente a dúvida manifestada 
pelo Sr. Oficial do 13.0 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital, sendo suscitado Sebastião tvfartins, pagas as cust as na 
forma da lei. 

Cumpra~se o arligo 218 do Decreto n.o 4.857, de 1939. 

Publ1que-se, registre-se e intimem-se. 
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PROCESSO N. o 203/70 

Vistos, etc. 

1. Prenotando-a sob n.O 513.855, o Sr. Oficial do 11.° Cart6-
fie de Registro de Imóveis da Comarca da Capital adiou a trans
crição da escritura de venda e compra e cessão referente a uma gleba 
de terra, sita à Estrada Velha do Bororé, bairro de Jequirituba, Capela 
do Socorro, nesta Capital, título esse apresentado por Eroesto Jorge 
Diederischsen, porque, na aquisição originária (transcrição 0.° 
20.725) por parte de José Reimberg, que, agora, é o outorgante ven· 
dedor ao apresentante do título, não houve referência à área total 
então adquirida. Outrossim, a aquisição de José Reimberg, ora ven
dedor, diz respejto a imóvel no Bairro Nhoahiva, Freguesia de Santo 
Amaro, no qual imôvel, além do terreno havia uma casa, a qual ficou 
excluída de tal venda; por ser de propriedade de Reimberg (José), 
tudo conforme ecrtificou o 1.0 Cartório de Registro de Imóveis, na 
época competente para tal registro imobiliário. Por fim, na certidão 
do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis, estão relacionadas diversas 
transações .referentes ao mesmo Reimber, o que impede ao suscitante 
a efetiva e segura verificação da disponibilidade e características do 
que restou no domínio dos alienantes. 

O suscitado, na sua impugnação, após examinar as diversas 
transcrições relacionadas na certidão do 1.0 Cartório de Registro de 
Imóveis, procurou esclarecer as que se prendem à originária transcri
ção D.o, 20.725, bem como as que dela devem ser excluídas, pedindo 
ao Juízo para nomear perito para o levantamento da área, com a 
finalidade de esclarecer a dúvida, a qual, a final deve ser julgada im
procedente. 

O Ministério Público opinou pela procedência da dúvida, lem
brando ql!.le era inviável a nomeação de perito para analisar a adequa
ção entre titulos e a área, transformando o rito meramente adminis
trativo do processo, em rito de caráter semi contencioso (fls. 46, v.O). 

Houve manifestação do suscitado, que jluntou documentos (fls. 
51/59), seguindo-se do suscitante (fls. 61) e, novamente, a do Minis
tério Público (fls. 62, v.O); o primeiro pela nomeação de perito, en
quanto que os dois últimos pela não nomeação, com o decreto da 
procedência da dúvida. 
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o MM. Juiz de Direito, então, em exercício na Vara nomeou 
(fls. 63) perito de sua confiança, o qual ofereceu o laudo de fls. 65/70, 
sobre o qual se manifestaram todos os interessados, mantendo os 
respectivos pontos de vista, certo que o suscitante admitiu que o laudo 
se conforma à transcrição n.o 20.725 do 1.0 Cartório de Registro de 
Imóveis. 

2. Não é necessário muito esforço para se verificar que o sus
dtante tinha razões de sobejo para adiar a pretendida transcrição. 

Tanto é verdade isso que, segundo tudo indica, apesar da pon
deração da douta Curadoria de Registros Públicos de ser inviável, no 
processo administrativo de dúvida, perito analisar títulos e áreas, o 
MM. Juiz de Direito,. então, em exercício houve por bem nomear o 
que ofereceu o referido laudo, o que demonstra também ter estado 
em dúvida em decidir a dúvida. 

Repita-se, a propósito, o que disse o douto Curador J. F. DE 
MAFRA CARBONIERI, in verbis: "não pode o Juízo, em processo 
administrativo de dúvida, indicar perito para analisar a adequação 
entre os títulos e a área. Como sertem decidido nesta Vara, ou a 
documentação está em ordem e procede-se ao registro, julgando-se a 
dúvida improcedente, ou então assiste razão ao oficial imobiliário e 
o ato não é praticado. Impossível atribuir-se aos autos de dúvida um 
caráter semi-contencioso) (cf. fls. 46, v.O). 

E, no caso, o título apresentado não estava, realmente, em 
ordem, como bem resumido restou na suscitação (cf. 1. ai alínea do 
item 1 supra). 

Saliente-se que "se na descrição do imóvel, feita na escritura, 
não há elementos seguros para se afümar seja ele o remanescente de 
área já transcrita, nem para que se saiba, pelas confrontações consig
nadas, se exatamente se situa sobre os lotes ainda na disponibilidade 
dos transmitentes, julga-se procedente a dúvida do oficial em proceder 
à transcrição" (acórdão unanime do Conselho Superi'or da Magistra
tura, em 5 de dezembro de 1969, no agravo de petiç~o n.O ffi82.563, 
da Capital, relator Desembargador HILDEBRANDO DANTAS DE 
FREITAS, in "Rev. dos Tribs.", voI. 410, pág. 214). 

Note-se bem, com SERPA LOPES: "no caso de característicos c 
confrontações: ou o título é impreciso, e nesse caso convém ser 
recusado, para que o titular do domínio melhor o componha pelos 
meios regulares, ou o título a transcrever contém características e con
frontações em colisão com a transcrição anterior, hipótese em que se 
torna imprescindível, preliminarmente, a retificação da transcrição 
anterior, e a apuração da qual seja a verdadeiramente exata: se a 
enunciação da transcrição existente ou a do título" (in "Tratado dos 
Registros Públicos', voI. IV, 4.<\ ed., 1960, Freitas Bastos, pág.. 430). 
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E lembre-se, também com SERPA LOPES, que "pela expressão -
característicos e confrontações - compreende-se tudo quanto con
cerne às medições e confrontações do imóvel. Se existem medições 
imprecisas ou se elas não estão consignadas perfeitamente nos titulas, 
se se ignoram as confrontações, há o recurso à ação demarcatória ou 
a de aviventação de marcos. E nem para outro mister foram elas 
criadas no art. 569 do Código Civil" (in obra, vaI. e ed. cits., pág. 
429). Em outras palavras, a duvidosa disponibilidade de área e de
mais característicos e confrontações não é de ser dirimida adminis
trativamente, dentro dos restritos termos de um processo de dúvida, 
malgrado neste ter sido ordenada a produção de prova pericial, que 
poderia ter dirimido a questão. 

Saliente-se que "a transcrição descreve e transcreve o que se 
contém na escritura" (acórdão unanime da Sexta 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 Feijó, relator Desembargador 
DIMAS DE ALMEIDA, in "Rev. dos Tribs.", vaI. 389, pág. 165). 
Portanto, o elemenlo fático da transcrição é o título hábil a operar 
a transferência da propriedade. Este deve estar em termos, a fim 
de dar a necessária continuidade c segurança ao registro. Cabe, pois, 
"ao Oficial do Registro a função de proceder a um exame sumário, 
a levantar perante o juiz as dúvidas que tiver, seja quanto à capaci
dade das partes ou a qualquer requisito formal, seja quanto ao 
direito do transmitente ou outro elemento que lhe pareça faltar para 
que esse direito se repute escorrei to" (CAIO MARIO DA SILVA 
PEREIRA, in "Instituições de Direito Civil", valo IV, Direitos Reais, 
1." ed., 1970, n.O 303, pág. 99). Destarte, o exame é sumário; não 
comporta, pois, altas indagações, por parte do Oficial do Registro 
Imobiliário, mormente as que dizem respeito aos levantamentos de 
áreas disponíveis e demais característicos duvidosos no título apresen
tado a registro: aliás, nem o Juiz, no processo de dúvida, pode fazer 
tais incursões, devendo em casos que tais remeter o interessado à via 
processual adequada. 

Ressalte-se que característicos e confrontações estão, via de regra, 
intimamente ligados, sendo certo que "para o preenchimento desse 
requisito, quer na transcrição, quer na inscrição, 6 necessário que o 
próprio título o conteoha devidamente consignado, em perfeito 
acordo com o registro do utulo precedente. pouco importando a 
circunstância dos característicos e confrontações constarem já do re
gistro, o que, de modo nenhum pode justificar a sua omissão ~u defi
ciência. A razão é a seguinte: a nova transcrição (ou inscrição) deve 
ter por fundamento o título e as enunciações deste, em perfeita con
cordância com as da transcrição passada, servindo i so para tornar 
incontestável a individuação do imóvel, isto é, como elemento indi-
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cativo da coincidência entre o imóvel especificado na escritura ou 
título outro qualquer e o que figura já no registro. A conclusão a 
estabelecer é a seguinte: não pode ser objeto de transcrição ou ins
crição a escritura ou título que contiver uma falha de tal natureza" 
(SERPA LOPES, in obra, vaI. e ed. cits., pág. 430; idem agravos de 
petição n.os 182.560, de São Sebastião, e 185.276, de Ubatuba, in 
Diário da Justiça de 24 de janeiro de 1970, págs. 3 e 4, apud acórdão 
unanime do ConseLbo Superior da Magistratura, em 31 de juIbo de 
1970, no agravo de petição n.o 187.866, de Bananal, relator Desem
bargador JOS1': GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN, in Diário 
da Justiça de 6 de agosto de 1970, pág. 9). 

Assim, se a transcrição anterior (transcrição n.o 20.725, do 1.0 
Cartório de Registro de Imóveis) cuida de imóvellocaJizado no Bairro 
Nhoabiva Freguesia de Santo Amaro (V. fls. 9 v.O), não há como se 
transcrcver o título do suscitado que se refere a "uma gleba de terras 
com a área aproximada de 120.936 m2 (cento e vinte mil novecentos 
e trinta e seis metros quadrados), sita a Estrada VeIba do Bororé, no 
bairro de Jequirituba, 32.° subdistrito - Capela do Socorro, do 
distrito, município, termo e comarca desta Capital" (escritura, fls. 3, 
v.Oj 4). As localizações, como é óbvio, são colideotes. E a admi
tir-se, para argumentar, que, no longo dos anos, teria havido alteração 
da nomenclatura dos baicros e distritos, o fato deveria ter sido aver
bado à margem da transcrição, para os fins de direito. E nem se 
argumente que o fato pode ser do conhecimento do Oficial, porque, 
pelo mesmo priocípio, "embora seja do conhecimento do Oficial Maior 
do Registro de Imóveis a alteração do nome da rua, ou que este já 
conste à margem de outras transcrições, em atenção à regularidade dos 
registros e ao princípio de sua continuidade, a averbação deve ser 
procedida pelos jnteressados à margem de cada transcrição" (acórdão 
onanime do Conselho Superior da Magistratura, em 13 de março de 
1972, no agravo de petição n.o 205.082, da Capital, relator Desem
bargador JOS1': CARLOS FERREIRA DE OLIVEffiA, in "Rev. dos 
Tribs.", vaI. 439, pág. 149). 

3 . Pelo exposto e sendo despiciendas maiores considerações a 
respeito. 

Julgo procedente a dúvida em que é suscitante o Sr. Oficial do 
11.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, sendo 
suscitado Ernesto Jorge Diederichsen, pagas as costas na forma da lei. 

Cumpra-se o artigo 218 do Decreto n.o 4.857, de 1939. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 
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PROCESSO N.O 1.170/ 71 

Vistos, etc. 

1 - Zulmira de Ascenção Cardoso apresentou ao Oficial do 
11.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital escri
tura de compra e venda de um terreno, com 145, 40 m2, localizado 
na denominada Vila das Rosas, à rua Independência, no 26.° Sub
distrito de Vila Prudente. Prenotado o título o OEicial adiou o regis
tro, manifestando dúvida, porque, a aquisição da Area maior, da 
qual se originou o lote objeto de título apresentado, fora feita por 
Nelson Loureiro de Oliveira e, também, estava transcrita no 9.° 
Cartório de Registro de 1 móveis da Comarca da Capital, conforme 
o suscitante tivera conhecimento em representação formulada pelo 
Departamento Jurídico do Centro Acadêmico XI de Agosto contra 
o 11.° Cartório de Registro de Imóveis e quc teve curso perante 
este Juízo. De outro lado, perante o MM. Juízo de Direito da 7.8 

Vara Cível da Comarca da Capital, corre feito tendo por objeto 
dita área maior de onde provém o lote duvidoso, feito que envolve 
o mencionado Nelson Loureiro de Oliveira e sua mulher. Assim, 
a dúvida de localização, a duplicidade de transcrições, permitindo 
alienação simultâneas e conflitantes, são causas impeditivas do re
gistro, conquanto exista compromisso de compra e venda inscrito sob 
n.o 31.327, em 1963, no 11.° Cartório de Registro de Imóveis. 

A dúvida foi impugnada (fls. 15/ 16), batendo-se o suscitado 
pela sua improcedência, dado que a área maior está transcrita no 
11.° Cartório de Registro de Imóveis, onde, também, está inscrito o 
compromisso segundo o qual Carmino de Biase se comprometeu a 
adquirir o imóvel de Nelson Loureiro de Oliveira. 

Manifestou-se o suscitante, lembrando que o imóvel, nes e en
tretempo, passou para o território do 6.° Cartório de Registro de 
Imóveis. Por isso o serventuário deste último Cartório se manifestou 
às [ls. 20, seguindo-se a do suscitado (fls. 22/23) e, novamente, do 
Oficial do 6.° Cartório de R~gistro de Imóveis (fls. 29/30). Mani
festou-se, também, o Oficial do 9.° Cartório de Registro de Imóveis 
(EIs. 34) e, ainda uma vez mais, o do 6.° Cartório (fls. 37 /39). 

Não atendeu o suscitado o respeitável despacho de EIs. 40.v.o, 
que deEeriu cota da douta Curadoria de Registros Públicos no sen-

182 - BOLETIM DA ASSOClAÇ.10 DOS SERVENTU",-RIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 8ÁQ PAULO • 



tido de que juntasse certidão passa pelo 7.° Ofício Cível a respeito 
da ação que lá tramita. tendo por objetivo dito imóvel. 

Por fim a douta Curadoria de Registros opinou pela procedência 
da dúvida. 

2 - E. realmente. procedência merece a dúvida. 
Com efeito. em primeiro lugar. surge a questão da competência 

do suscitante para a prática do ato registário. A dúvida foi mani
festada em abril de 1971. isto é, há mais de dois anos. Em todo 
esse tempo, foram ouvidos, em diversas oportunidades, os outros ser
ventuários indicados no relatório, sem que, até hoje. dentro dos 
termos restritos do processo administrativo de dúvida. fosse possível 
dizer com segurança de quem a competência para a prática do ato 
de registro. Saliente-se, a propósito. que "o titulo deve ser levado 
ao cartório compctente, segundo os limites territoriais estabelecidos 
pela lei reguladora da divisão territorial da comarca. O Oficial do 
Cartório, se não encontrar no título elementos que demonstrem en
contrar-se o imóvel dentro da sua circunscrição territorial, deve 
abster-se de pratica ro ato solicitado para que este não resulte nulo. 
Efetivamente, entre os requisitos exigidos para a transcrição está 
o que se refere à circunscrição judiciária ou administrativa em que 
é situado o imóvel, conforme o critério adotado pela legislação local 
(art. 247. 3.°, decreto citado - Decreto n.o 4.857, de 1939)" 
(acórdão unânime do Conselho Superior da Magistratura, em 14 de 
julho de 1972. DO agravo de petição 0.° 210.422. de Ribeirão Pires. 
relator Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, in "Rev. 
dos Tribs .... vaI. 443, pág. 197). 

Assim, nesse ponto a dúvida é procedente. 

Também, é procedente no que conceme à duplicidade de trans
crições. Que o imóvel está transcrito no 11.° Cartório de Registro 
de Imóveis, onde há a inscrição n.o 31 . 327, não resta dúvida. Mas, 
o imóvel da rua Independência, lote 22, Vila das Rosas. Vila Pru
dente, também, pelo que se deduz da certidão de fls. 26, se encontra 
transcrito no 9.° Cartório de Registro de Imóveis, embora não em 
nome de Nelson Loureiro de Oliveira. Note-se que tal certidão é 
positiva quanto a localização do imóvel no território da 9." Circuns
crição Imobiliária. Por isso, nas vias adequadas, há de ser resolvida 
qual a transcrição a prevalecer. 

Pois bem! Além desses aspectos que levam à procedência total 
da dúvida, outro emerge da escritura de compra e venda. Tal título 
deixa precisado que o imóvel "rigora como lote 22 (vinte e dois) da 
quadra 3 (três) da planta particular dos vendedores e foi adquirido 
em área por compu feita à João Borba, ..... e que "por contrato 
particular, ... , eles outorgantes prometeram vender aos anuentes ce
dentes o imóvel acima referido, pelo preço de . .. " (cf. fls. 6.v.a). 
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Esses elementos, insoUsmavelmente, demonstram tratar-se de uma 
operação imobiliária feita ao arrepio do Decreto-lei n.o 58, isto é, 
um loteamento clandestino, baseado em "planta particular dos ven
dedores", nos expressos termos do contrato. Ora, como já se decidiu, 
"desde que os elementos objetivos indiquem tratar-se de uma operação 
com os característicos da incidência do decreto-Iei n.o 58 e seu regu
lamento, não há como deixar-se de reconbecer a necessidade inde
clinável da inscrição. O loteamento existe de fato, porém, assevera 
Pontes de Miranda, "o ato administrativo com que opera a entrada 
do loteamento no mundo jurídico, de modo relativamente completo, 
é a inscrição a que só se procede como eficácia do ato adminis
trativo do oficial do registro ou de sentença do juiz de registro" (in 
"Tratado de Direito Predial", vaI. m, 2.' ed., J. Konfino, 1953, 
pág. 51). :e a jurisdicização do loteamento. "Juridicamente o lotea
mento somente começa a existir, para todos os efeitos, isto é, com
pleta e perfeitamente, depois - no instante mediato - da inscrição: 
com o registro, cessa a unidade anterior do terreno loteado; em vez 
dele, exsurge, no plano jurídico, a pluralidade de terrenos (lotes), de 
modo que a idéia é outra, posto que continue a ser a mesma matéria ~ 

o estofo" (autor e ob. cits., págs. 43-44). Outra não é a jurispru
dência deste Conselbo (agravos de petição n.O 118.649 - SP, e 
n.o 142.284, de Campinas, publicados in DJE de 27-10-1962 e 
20-4-1963, respectivamente). Por derradeiro, a obrigação indecli
nável da inscrição emerge ainda do art. 23 do Decreto-lei n.o 58, 
que preceitua: "Nenbuma ação ou defesa se admitirá fundada nos 
dispositivos desta lei, sem a apresentação de documento comproba
tório do registro por ela instituido", donde exubera razão à exigência 
do agravado" (acórdão unânime do Conselbo Superior da Magis
tratura, em 7 de junho de 1971, no agravo de petição n.o 198.426, 
de Campinas, relator Desembargador Rodrigues de Alckmin, in "Rev. 
dos Tribs.", vaI. 428, pág. 241). E saliente-se que, no que pertine 
à publicidade da oferta, vem a pelo o magistério de Serpa Lopes, 
apoiado na lição de Gasca, no sentido de que "não se faz mister 
uma oferta processada por anúncios em jornais, pois variados são 
os meios pe.los quais se pode manifestar, destacaodo-se deutre eles 
a exposição da coisa com o intuito de vender, não havendo por 
assim dizer, forma especial de torná-Ia definida. São as circunstân
cias que deverão indicar se existe ou não oferta pública e é incon
testável a sua configuração quando se tratar de um terreno dividido 
em muitos lotes, com as respectivas plantas aprovadas pela Prefei
tura e exposto à venda publicamente, ainda que prescindindo de 
"núncios pela imprensa" ("Tratado dos Registros Públicos", vaI. JlI, 
página 46). E outro não é o fragmento que se colhe em Wilson 
de Souza Campos Batalha (Loteamentos e Condomínio, tomo I, 
página 265). De conseguinte, tratando-se desengaoadamente de lo
teamento e vislumbrando-se nitidamente na espécie negócio jurídico 
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sujeito à incidência do Decreto-lei 58, diploma de ordem pública e, 
pois, de oormatividade cogente, a obrigatoriedade do prévio registro 
apresenta-se Imprescindível e Desse sentido é a jurisprudêoda deste 
Conselbo - (cf. agravos de petição o.os 118.649, de São Paulo 
142.284,198.426 e 214.523 de Campinas)" (acórdão unânime do 
Conselho Superior da Magistratura, em 11 de junho de 1973, DO 
agravo de petição 0.° 217 . 624, de São Paulo, relator Desembar
gador José Carlos Ferreira de Oliveira, in "Diário da Justiça", edição 
de 19 de junho de 1973, pág. 11). 

Portanto, o tílulo, também, não podia ser registrado, por não 
provada a inscrição do loteamento da área maior, de onde proveio 
O lote que é seu objeto. 

3 - Pelo exposto, julgo totalmente procedente a dúvida em que 
é suscitante Oncial do 11.° Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, sendo suscitado Zulmiro de Ascenção Cardoso, 
pagas as custas na forma da lei. 

Cumpre-se o artigo 218 do Decreto 0.° 4.857, de 1939. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 
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PROCESSO N.o 4.574/71 

Vistos, etc. 

- A dúvida de ser julgada conforme se apresentou o título 
no momento de sua prenotação, devendo o Juiz verificar se o Oficial 
de Registro de Imóveis tinha ou não razões para adiar o registro 
do título apresentado. 

- Procurar o suscitado colocar o título em termos, no de
correr do processamento da dúvida, é demonstrativo de que a razão 
estava com o Oficial do Registro de Imóveis, devendo a dúvida ser 
julgada procedente. 

- Se a transmissão do imóvel se opera por venda em basta 
pública, isto é, em leilão judicial, o arrematante escapa ao rigor 
do artigo 130, caput, da Lei Federal 0.0 5.172, de 1966, porque 
a sub-rogação dos créditos tributários se dá sobre o preço por ele 
depositado, respondendo este pelos tributos devidos e passando o 
imóvel livre ao domínio de quem o arrematou. 

1 - Gustavo Lauro Korte Júnior e Erik B. Hoh-Zelobor 
apresentaram ao Sr. Oficial do 14.0 Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca da Capital carta de arrematação extraída dos autos de 
ação ordinária que Roberto Gentil Ferreira da Silva moveram a 
Antonio Gil e sua mulher Julieta Pedroso Gil, perante o MM. Juízo 
de Direito da 10' Vara Cível da Comarca da Capital. Prenotado 
o título sob n.O 345, o Sr. Oficial adiou o seu registro, dado que 
o imóvel objeto da arrematação, com 14.082,56 m2, é remanes
cente de área maior de 24.200 m2, área essa cujas características 
e confrontações constam da transcrição originária de n.Os 2 .686. 
E para a referida área menor arrematada, foram dadas os carac
terísticos e confrontações que integram a.quela área maior. Outrossim, 
a dúvida foi suscitada, porque, os apresentantes não exibiram as 
negativas de tributos estaduais e municipais. 

A dúvida foi impugnada (fls. 25/26), sendo que o único impug
nante, o suscitado Gustavo Lauro Korte Junior, juntou aditamento 
li carta de arrematação, com o que entendeu superada a suscitação 
no que diz respeito aos característicos e confrontações do imóvel 
arrematado, certo que, também, entendeu sem razão a suscitação no 
ponto que diz respeito aos tributos, ante a sub-rogação de que trata 
o artigo 130 da Lei n. ° 5. 172, de 1966. 
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Após as manifestações do suscitaote e da douta Curadoria de 
Registros Públicos que insistiam na procedência da dúvida, o sus
citado impugnaote juntou um segundo aditamento à carta de arre
matação (fls. 37) e, posteriormente, um terceiro aditamento ao mesmo 
título, sempre pleiteaodo a improcedência da dúvida, no que nunca 
contou com o apoio da douta Curadoria. 

2 - E real procedência tem esta dúvida. 
Com efeito, em preliminar de julgamento, cumpre salientar que 

a dúvida foi suscitada em 12 de novembro de 1971, conforme des
pacho inicial de fls. 2. O impugnante requereu vista dos autos, por 
cinco dias, o que fo i deferido, cOlllorme despacho de 9 de dezembro 
de 1971 (fls. 20). Porém, só em 21 de novembro de 1972 (fls. 25), 
protocolou a impugnação, devolvendo os autos, possivelmente, em 
29 de dezembro de 1972, data da juntada da petição de fls. 23 e 
da referida impugnação. 

Assim, o nobre advogado do suscitado, conforme consta das fls. 
22, teria ficado com os autos de 9 de dezembro de 1971 a 29 de 
novembro de 1972 - quase um ano, portanto - indevidamente. 
Por essa razão, com a devida venia, intempestiva a impugnação (apre
sentada quando faltavam alguns dias para o primeiro aoo da vista 
dos autos). Todavia, foi ela junta aos autos de dúvida, autos esses 
que, aos poucos, foram se transformando em um verdadeiro depósito 
de aditamentos à carta de arrematação. 

Esses suscessivos aditamentos - três são eles - demonstram, 
o quanto suficiente, que o próprio impugnante admitiu razão ao sus
citante quando adiou a transcrição do título, pois, correu na tentativa 
de colocar em ordem o tílulo inclusive, retardando, em quase um ano, 
como supra focalizado, a devolução dos autos a Cartório e procurando 
procrastinar a decisão do feito, para que permanecesse, assim, o que 
já se disse, "em suspenso um eventual direito para ficar ao sabor 
de possíveis ca vilações processuais" (acórdão unânime do Conselho 
Superior da Magistratura, em 07 de junho de 1966, na correição 
parcial n.o 154.042, de Ubatuba, relator Desembargador Cordeiro 
Fernandes, in "Revista dos Tribunais", volume 389, página 216). 

E a razão reaLmente está com o suscitante, como bem ponde
rou a douta Curadoria, nas suas sucessivas manifestações. 

A dúvida há de ser julgada conforme se apresentou o título 
no momento de sua prenotação, devendo o Juiz verificar se o Oficial 
de Registro de Imóveis tinha ou não razões para adiar o registro 
do título apresentado. 

Procurar o suscitado coLocar o título em termos, no decorrer 
do processamento da dúvida é demonstrativo da não razão sua, vale 
dizer, demonstra que a razão estava com o suscitante, pois o 
título não estava, efetivamente, em termos de registro. 
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E, ainda, hoje, decorridos vários meses, não está em termos 
de registro, conforme fez sentir o suscitante na sua manifestação de 
fls. 45 e, após, na de fls. 50, com apoio da doutra Curadoria. 

Quanto aos característicos e confrontações, assevera Serpa Lopes 
que não pode ser objeto de registro o título que não preencha o 
requisito de estar conforme o registro do título precedente (in "Tra
tado dos Registros Públicos", N volume, 4." edição, 1960, Freitas 
Bastos, páginas 429/430, n.o 5). 

Assim, procedente é a dúvida nesse ponto. 

Quanto a falta de negativas tributárias, cumpre continuar na 
esteira firmada na respeitável decisão do eminente Juiz Ruy de MeUo 
Almada, antigo Titular desta Vara, decisão essa prolatada nos autos 
do Processo n.o 4.270/72 (Dúvida: 14.0 Cartório de Registro de 
Imóveis e Celso Figueiredo de Mendonça), no sentido de que "a 
aquisição do apresentante decorreu de Arrematação em hasta púbHca 
e consoante disposição do § único do art. 130 da Lei n. o 5. 172, 
de 25-X-66 (Código Tributário Nacional) os créditos tributários se 
sub-rogam no preço da arrematação" (cf. xerox do respeitável deci
sório, fls. 27). 

E, assim, entendo, pois, a responsabilidade dos adquirentes de 
imóveis pelos tributos só diz respeito às situações contempladas no 
caput do artigo 130 da Lei Federal n. o 5 . J 72, de J 966, certo que, 
nos termos do parágrafo único desse mesmo artigo J 30, "se a trans
missão do imóvel se opera por venda em hasta pública, ou seja o 
leilão judicial, o arrematante escapa ao rigor do art. 130, porque a 
sub-rogação se dá sobre o preço por ele depositado. Responde este 
pelos tributos devidos, passando o bem livre ao domínio de quem 
o arrematou" (Aliomar Baleeiro, in "Direito Tri butário Brasileiro", 
2." edição, Forense, 1970, página 426). 

3 - Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a dúvida 
(procedente, quanto aos característicos e confrontações imprecisos; 
improcedente, quanto a necessidade de certidões negativas de tri
butos e municipais), pagas as custas na forma da lei. 

Cumpra-se o artigo 21H do Decreto n.o 4.857, de 1939. 

PubHque-se, registre-se e intimem-se. 
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PROCESSO N.O 5.433/71 

Vistos, etc. 

"Casamento de estrangeiro divorciado com brasileiro" 

- Perante a lei brasileira, o casamento de estrangeiro divor
ciado com brasileiro só é viável quando o divórcio diz respeito ao 
outro cônjuge estrangeiro. 

- Se, porém, ele for brasileiro, não poderá o estrangeiro divor
ciado casar·se com outro brasileiro. Casando-se, mesmo no exterior, 
a respectiva prova de matrimônio não poderá obter a transcrição de 
que trata o artigo 82 do Decreto n.O 4.857, de 1939. 

1 - Anita Dittricb, qualificada na inicial, pediu a transcrição 
de certidão de casamento, pois, sendo brasileira e solteira, contrain 
matrimônio com Max Artur Dittricb, suíço e divorciado, em 12 de 
março de 1971, na cidade de llloau, no Cantão de Zurique," Suíça. 

A requerimento do Ministério Público e, devidamente, legalizada, 
veio para os autos a certidão que contém o extrato do Livro de Deci
sões Matrimoniais da 2." Seção do Tribunal Regional de Zurique, 
Suíça (fls. 14/ 17 e 23/24). Em tal certidão se verifica que Max 
Artur Dittricb, perante aquele Egrégio Tribunal Suíço, obteve divór
cio de brasileira, tendo o casamento respectivo sido realizado, em 25 
de maio de J 963, no Rio de Janeiro, Brasil. 

Por isso mesmo o eminente Titular da Curadoria de Registros 
Públicos opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 26), ao que a 
requerente não se conformou tendo apresentado a manifestação de 
fls. 30/ 34, instruída com recorte do jornal "O Estado de São Paulo", 
edição de 29 de abril de 1973, em que foi estampada decisão do 
mesmo signatário desta e que diz respeito ao "Casamento de estran
geiro divorciado com brasileira". 

Diante dos novos argumentos, tendo vista dos autos, o eminente 
Promotor Público Substituto em exercício na douta Curadoria de 
Registros Públicos ofereceu parecer em que se bate pela acolhida da 
anterior manifestação do douto Curador Titular de Registros Públicos. 

2 - Seria diletantismo acrescentar-se algo à bem lançada cota 
do eminente Promotor Público Substituto Hamilton Lima Barros, ora 
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em exerclclo na douta Curadoria de Registros Públicos. Por isso 
mesmo, adotando-a, cumpre transcrever, in verbis, os seus juridi.cos 
fundamentos: "Pretende a Requerente a transcrição do seu casamento 
com estrangeiro, celebrado no estrangeiro, sendo, porém, o cônjuge 
varão divorciado de brasileira e tendo este primeiro casamento sido 
celebrado no Brasil. A toda evidência é o pedido inviável, vez que 
contraria frontalmente disposição expressa de lei. Louve-se a hahili
dade do patrono da Requerente na petição de fls. 30/ 34; sua argu
mentação, entretanto, se bem que inteligentemente lançada, não en
contra qualquer eco na lei e se choca com a própria sentença por 
ele junta através de um recorte do jornal "O Estado de São Paulo", 
sentença esta perfeita. A diferença entre o caso "sub examem" e o 
daquela sentença consiste em que lá o Cônjuge divorciado o era de 
estrangeira, com casanlento celebrado no estrangeiro, enquanto aqui o 
cônjuge divorciado o é de brasileira, com casamento celebrado no 
Brasil. A própria sentença junta, citando o pro!. Oscar Tenório, en
sina: "o direito brasileiro reconhece o divórcio de cônjuges estran
geiros. Estabelece, apenas, uma restrição: o estrangeiro divorciado de 
cônjuge brasileiro não poderá casar-se no Brasil. Trata-se de exi
gência de ordem pública expressa, de proibição absoluta. Em caso 
algum . .. " ~ o casamento "sub examem", em nosso direito, inexis
tente, não podendo, pois, ser levado ao Registro Civil desta Comarca, 
para transcrição" (do referido parecer, fls. 36 v.O). 

E, realmente, assim o é, sendo mero sofisma a assertiva da re
querente no sentido de que é válido, no Brasil, o casamento de divor
ciado com brasileira solteira, realizado no estrangeiro, diante do caso 
concreto dos autos, diverso daquele noticiado na publicação de "O 
Estado de São Paulo" de 29 de abril de 1973, como bem salientou 
o referido eminente Promotor Público Substituto. 

Aliás, a sentença estrangeira de divórcio, ao que consta dos 
autos, não mereceu homologação do Egrégio Supremo Tribunal Fede
ral, sendo, assim, inexeqüfvel no Brasil, diante da regra do artigo 15 
da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 

Por isso mesmo, pela lei brasileira, Max Artur Dittrich, ainda, 
é casado com a sua consorte brasileira, conforme matrimônio reali
zado em 25 de maio de 1963, no Rio de Janeiro, Brasil. Note-se 
que se não falou em desquite desse casal. 

Não podia, portanto, contrair novas núpcias com brasileira, mes
mo que no estrangeiro. Em tais condições, a requerente, brasileira 
que é, não podia ter se casado com Artur Dittrich, pois, perante nossas 
teis, casado é o seu estado civil. Nesse sentido o impedimento do 
artigo 183, item VI, do Código Civil Brasileiro. E, dada a in[ração 
a esse dispositivo legal, é nulo e de nenhum efeito, quanto aos con-
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traentes e aos eventuais filhos, o casamento contraido, mesmo que 
tal tenha ocorrido na Sulça, com o evidente propósito de fraudar-se 
a lei brasileira. 

Assim, não podendo a requerente casar-se com estrangeiro di
vorciado de brasileira, é óbvio que ela não pode lograr, no Brasil, o 
registro de que trata o artigo 82 do Decreto n.o 4.857, de 1939, 
registro esse que visa reconhecer efeitos jurídicos do matrimônio 
entre nós. 

3 - Pelo exposto, acolhendo a manifestação da douta Cura
doria de Registros Públicos, INDEFIRO o pedido de transcrição de 
casamento, [ormulado por Anita Dittrich, pagas as custas na forma 
da lei. 

Tenáo em vista o delito do artigo 235 do Código Penal, deter
mino que, para os fins do artigo 40 do Código de Processo Penal, 
sejam remetidas à douta Procuradoria-Geral da Justiça xerox das 
seguintes peças: [Is. 2/ 8, 11, 13 a 17,22 a 26.v.o, 30 a 35, 36.v.o 
e desta decisão. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 
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Pro n.o 503/72 

Vistos, etc. 

1 - A Companhia Brasileira de Artefotos de Borracha dirigiu 
petição ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça em 
que pede seja determinado ao SI. Oficial do 2.° Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca da Capital o cancelamento da inscrição n.O 
21.332, referente a escritura de promessa de venda e compra que 
fez a Carlos Marques Rollo dos prédios e respectivo terreno sitos 
à rua Frederico Steidel, 103, 109 e 111 (à tinta, em entretinha não 
ressalvada, foi indicado, também, o n.O 99). 

Alega, em síntese, que sobre os imóveis pesavam as inscrições 
de seis penhores, o que impossibilitava a inscrição do aludido com
promisso. Esclarece que, perante o Juízo de Direito da Comarca 
de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, está promovendo ação 
de anulação do supra indicado contrato. 

2 - Manifestou-se o Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral 
da Justiça, às fls. 3, fazendo remeter os autos a esta Vara dos 
Registros Públicos. 

Ouvido, o Sr. Oficial (fls. 18) ponderou ser inviável o pedido 
de cancelamento da inscrição, sem consentimento do promitente com
prador, que é o único interessado em dito ato. E, inexistindo, o 
acordo de vontade só pelas vias ordinárias é possível dito cancela
mento. 

3 - O pedido inicial foi indeferido pela respeitável decisão de 
fls. 20/ 21. 

Contra o deixado decidido, a requerente apresentou recurso ao 
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça, pedido esse protocolado na 
Egrégia Corregedoria-Geral em 21 de novembro e na mesma data 
despachado pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral (fls. 25) e por este 
Juízo (fls. 24), sendo, ainda, nessa mesma data juntado aos autos 
(fls. 23. v.O). No recurso, a requerente afirma que "na realidade, 
o petitório indeferido, dizia respeito à anulação e não ao cancela
mento de inscrição ilegalmente feita pelo Sr. Oficial do 2.° Ofício 
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do Registro de Imóveis da Comarca -da Capital do Estado de São 
Paulo" (fls. 25), terminando por pedir a abertura de inquérito admi
nistrativo contra o Sr. Scrventuário. 

4 - Mas, como se certificou (fls. 30. v.O), a decisão transitara 
em julgado quando da apresentação do recurso. 

Com efeito, a decisão foi publicada em 31 de outubro, terça
feita. O prazo de quinze dias venceu-se em 15 de novembro, [eriado. 
Prorrogou-se até o dia 20 de novembro, segunda feira, porque, não 
houve expediente forense nos dias 16 e 17, destinados à apuração 
das eleições municipais e conforme Portaria da Egrégia Presidencia; 
os dias 18 e 19 foram sábado e domingo, quando, também, não 
houve expediente forense. Assim, intempestivo foi o recurso, o qual, 
por isso mesmo, não é recebido. 

5 - Aliás, a respeitável decisão recorrida bem andou ao negar 
a pretensão inicial, porque, "a inscrição da penbora não obsta a trans
ferência do domfnio, sabido que o seu efeito principal é caracterizar 
o estado de má-fé do terceiro adquirente. Como dilucida o douto 
M.M. Serpa Lopes, comentando o sistema do Código Civil alemão, 
" . .. a coutrina, perfeitamente, ajustável entre nós, é 110 s"nLlClo de 
que a inscrição não priva a disponibilidade do direito em fa.or de 
terceiro, mas essa disponibilidade do direito é ineficaz, tanto quanto 
aniquile ou afete o direito pleiteado na ação que estiver inscrita" 
(Tratado dos Reg. Públicos, n, pág. 419). A alienação e o registro, 
portanto, deverão subsistir até que sejam desfeitos através dos meios 
regulares, mediante ação direta do interessado. E isto porque, uma 
vez efetuada a transcrição, ou a inscrição de título constitutivo de 
algum outro direito diverso da propriedade, presume-se pertencer o 
direito real à pessoa em cujo nome se transcreveu ou inscreveu (Có
digo Civil, art. 859). Na precisa lição de Caio Mário, "o que se 
deve inferir, é que, se se considera dono quem figura no registro 
como titular do direito, assim deve ser tratado enquanto não can
celar ou anular, uma vez que o registro é ato causal, e exprime sua 
força na dependência do negócio jurfdico subjacente" (lnst. de Dir. 
Civil, vaI. IV, pág. 99). E nesse sentido é a jurisprudência deste 
Egrégio Conselho Superior da Magistratura (R. T. 440/136 e Rev. de 
Jurisprudencia do Tribunal de Justiça do Estado, XV / 502)" (acór
dão unânime do Egrégio Conselbo Superior da Magistratura, em 
6 de outubro de 1972, no agravo de petição n.O 211.626, de São 
Vicente, relator Desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, 
in "Diário de Justiça", edição de 14 de outubro de 1972, página 8). 

E, reconbecida a lisura com que se houve o Sr. Oficial do 2.° 
Cartório de Registro de Imóveis, pois, não se houve com quebra 
de dever do cargo - aliás, cumpriu com exatidão dever do seu cargo 
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ao inscrever o apontado contrato - não era mesmo de ser instau
rado qualquer procedimento administrativo-disciplinar. 

6 - Pelo exposto, comunique-se à Egrégia Corregedoria-Geral 
da Justiça o trânsito em julgado da respeitável decisão e o conse
qüente não recebimento do recurso intempestivo, remetendo-se, tam
bém, xerox deste despacho, para os fins devidos. 

7 - Publique-se e intimem-se. 
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PROCESSO CP·1l4/ 1973 

São Paulo, 19 de março de 1973. 

Senhor Presidente: 

1 - Tenho a honra de submeter à alta apreciação do Egrégio 
Tribunal Federal de Recursos, nos termos e para os fins dos artigos 
802, parágrago único, item I, 803, item m, e 805, parágrafo único, 
todos do C6digo de Processo Civil, as inclusas xerox, devidamente 
autenticadas, que fiz extrair dos autos do processo n.o CP - 114/ 73, 
da Vara dos Registros Públicos da Comarca da Capital do Estado 
de São Paulo, no qual processo reivindico a competência deste Juizo 
Estadual para processar e julgar o feito em que Arthur Sequeira de 
Melo, auxiliar de cart6rio, contendo com o 12.0 Cart6rio de Notas 
da Comarca da Capital e em curso perante a MM. 23.' Junta de 
Conciliação e Julgamento de São Paulo (Resolução n.O 3.059/ 71). 

2 - Os fundamentos que me levam a suscitar o presente con· 
ruto positivo de jurisdição estão expostos no despacho de 09 de 
março corrente, no qual despacho, inclusive, com a devida venia, 
cuidei de examinar a competência do Egrégio Tribunal Federal de 
Recursos para processar e julgar do mesmo conflito entre a Justiça 
Estadual de 1.' Instância e a Justiça do Trabalho de igual Instância. 

E a tais fundamentos me reporto, acrescentando nesta oportuni· 
dade, que a pr6pria Justiça do Trabalho, pelas suas Instâncias Supe. 
riores, já tenham decidido que "a Justiça do Trabalho é incompetente 
para conhecer e julgar reclamação de auxiliar de Cart6rio, que si· 
tuação análoga a de funcionários públicos, sujeito ao regime pr6prio 
de proteção ao trabalho" (ac6rdão da 2.' Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho, em 6 de maio de 1957, no recurso de revista n.O 2.181, 
de 1956, Ementa n.o 5.076, in "Revista do Tribunal Superior do 
Trabalho", 1959, pág. 94), certo que "Tabelionato não é empresa, no 
sentido do direito positivo, por mais que se queira o lastecer o con· 
ceito a fim de amparar os servidores, e não empregados, que nele 
prestam serviços. Cart6rio é oficio Público - e não empresa. Assim, 
por certo, é incompetente a Justiça do Trabalho para conhecer de 
reclamações formuladas por servidores de Cart6rio" (acórdão da 3.' 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 29 de janeiro de 1957, 
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no Recurso de Revista n.o 2.517, de 1956, in "Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, 1959, pág. 24, Ementa 4.680). 

Portanto, sendo induvidoso que "funcionário de Cartório, no
meado pelo Juiz, não goza de amparo da legislação do trabalho" 
(acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de L" Região, no re
curso ordinário n.o TRT n.o 2.282/ 60, relator Juiz AMARO BAR
RETO DA SILVA, in "Diário da Justiça da União" de 24 de agosto 
de 1962, página 791), é certo, também, que a Justiça do Trabalho 
é incompetente para conhecer de reclamações em que tais funcionários 
sejam partes, diante do que dispõe as Leis de Organização Judiciá
ria do Estado de São Paulo, referidas no já aludido despacho de sus
citação. Aliás, é por demais sabido que o Estado organiza os seus 
serviços da forma que melhor lhe aprouver, respeitados, tão-só, os 
limites previstos na Constituição Federal. 

3. Apresento a Vossa Excelência os protestos de alta estima 
e distinta consideração. 

O Juiz de Direito, 

a) Alvaro Lazzarini. 

Excelentíssimo Senhor 

Ministro Presidente do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, 
Familiar. 

1 . Trata-se de expediente encaminhado pelo Sr. Escrivão do 
12.0 Cartório de Notas da Comarca da Capital, no último dia 22 de 
fevereiro, pelo qual ARTHUR SEQUEIRA DE MELLO, auxiliar 
da referida serventia, Caixa 1.225, Prontuário CG - N.o 17.504, 
lhe está movendo, perante a MM. 23· Junta de Conciliação e Julga
mento de São Paulo, reclamação trabalhista, segundo a qual o serven
tuário é acusado de não o ter registrado como empregado, não lhe 
ter pago o 13.0 salário, te-lo obrigado a fazer horas extras não pagas 
e te-lo despedido injustamente, no dia 18 de novembro de 1971. 

Ainda, pelo referido expediente, a MM. 23." Junta de Conci
liação e Julgamento decidiu que "não há falar de incompetência desta 
Justiça, quer em razão da pessoa, quer em razão da matéria. Fosse 
oficializado o Cartório, teriam os seus funcionários situação análoga 
à de Funcionário Público e então competente a Vara dos Feitos da 
Fazenda Estadual" (fls. 4). 

2. Data venia, a Justiça do Trabalho é, absolutamente, incom
petente para processar e julgar o feito, não s6 em razão da pessoa, 
como também em razão da matéria. E se tudo isso não bastasse 
não seria a Justiça Trabalhista que está apta a fazer o con-
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trole jurisdicional sobre atos do JuIzo de Direito da Vara dos Regis
tros Públicos da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, bem 
como sobre atos ditados na Egrégia Corregedoda- Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo, como se verá, sendo este mrus um aspecto de 
sua incompetência quanto a pessoa. 

Competente, isto sim, é O Joiro de Direito da Vara dos Registros 
Públicos para processar e julgar a questão, com recurso à Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, por força dos artigos 226 e seguintes 
do Código Judiciário do Estado de São Paulo e 64 e seguintes da 
Resolução n.o I, de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, expedida nos termos e para os fins do artigo 144, § 5.°, 
da Constituição Federal vigente, artigo esse regulamentado pela Lei 
Federal n.o 5.621, de 4 de novembro de 1970, bem como as demais 
Leis de Organização Judiciária. 

3. Com efeito, primeiramente, e ao contrário da afirlllativa da 
MM. Junta Trabalhista, cumpre salientar que AUXILIAR DE CAR
TO RIO não oficializado é servidor público, pois, em verdade é servidor 
da justiça • 

.E que Auxiliar de Cartório compõe o pessoal dos cartórios, sendo 
escolhido pelo serventuário, com aprovação do respectivo MM. Juiz 
Corregedor Permanente, bem como bomologação da Egrégia Correge
doda Geral da Justiça, no ato de arquivamento (artigos 31 e 38 do 
Decreto-lei n.o 159, de 1969, que dispõe sobre o provimento das ser
ventias não oficializadas e dá outras providências correlatas). Auxi
liar de Cartório é contribuinte obrigatório da Carteira de Previ
dência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, sob 
administração do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo 
(artigo 4.° da Lei n.O 10.393, de 1970). O seu tempo de serviço 
cartorário é computado integralmente para efeito de aposentadoria no 
serviço público estadual (artigo 21 da Lei n.o 10.393, de 1970), certo 
que a aposentadoria é ato deferido ao Excelentíssimo Seubor Secre
tário de Estado dos Negócios da Justiça, nos termos do artigo 26 da 
Lei n.O 10.393, de 1970. Suas férias, licenças e outros afastamentos 
estão disciplinados na Lei n.o 2.177, de 1953, regulamentada pelo 
Provimento C.G. - n.o 15, de 1967, da Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça, legislação essa em vigor nos termos do artigo 39 do De
creto-lei n.o 159, de 1969. Seus salários tem os nfveis fixados segundo 
a disciplina imposta pelo Provimento C.G. - n.O 13, de 1969, da 
Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, que, dispondo sobre os níveis 
salariais dos escreventes e auxiliares de cartórios não oficializados, 
regulamentou o artigo 231, parágrafo único, do Código Judiciário de 
1969 e artigo 31, § 3.°, do Decreto-lei n.o 159, de 1969. Outrossim, 
cumpre lembrar que o expediente judicial c extra-judicial - ou, como 
se denomina, o e"pediente do (oro judicml e extra-judicial - cstá rc-
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guiado por disposições legais, sendo o expediente forense, na Capital 
e no loterior, aquele estabelecimento pelos artigos 120 do Decreto-lei 
n.o 11.058, de 20 de abril de 1940, e 37 do Decreto-lei n.o 14.234, 
de 16 de outubro de 1944, aliás, conforme a Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça já expediu comunicado e esclarecimento, com data 
de 5 de julho de 1966 e publicado no Diário Oficial da Justiça, tudo 
de acordo com decisão contida, quer no Proc. CG - n.O 29.263/ 68 
(de lavra do, então, Corregedor Geral da Justiça, Desembargador 
H1LDEBRANDO DANTAS DE FREITAS), quer no Proc. CG -
n.o 32.750/ 70 (de lavra do, então, Corregedor Geral da Justiça, 
agora, Ministro JOSE GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN). 
Anoto que a decisão dada nesse último processo foi aprovando pare
cer por mim oferecido a S. Exa., quando exerci as {unções de seu 
Juiz Auxiliar na Corregedoria Geral da Justiça, no bienio 1970/ 1971. 

E não desnatura a sua condição de servidor público o fato de 
não ser estipendiado, diretamente, pelos cofres públicos, eis que, os 
seus salários são pagos na forma da lei, em retribuição aos serviços 
públicos que presta nos termos da legislação apropriada. Tem, por
tanto, plena aplicação o venerando acórdão do Egrégio Supremo Tri
bunal Federal no sentido de que "o serventuário da Justiça, embora 
estipendiado sob forma de custas, desempenha cargo público, dado 
que criado em lei, com atribuições nela previstas, a qual, além dos 
atributos outrosJ prevê a forma de remuneração", certo que "não im
porta 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 bra
sileira, calcada em rumos de direito alienígena, aceita nos tribunais, 
inclusive perante esta Corte (R. F., 129/ 136 e seguintes; R. D. A., 
79/197; D. J. de 8-6-59, Ap. 127, 291 / 4)" (acórdão unanime 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 FLORES, in "Revista Trimestral de Juris
prudência", volume 56, página 869). Aliás, quando Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça, ofereci parecer segundo o qual "o 
serventuário de Justiça é "um agente público no dizer de GASTON 
JEZE (in "Principios Generales dei Derecho Administrativo", vol. n, 
tomo 1, 1949, Editorial Depalma, Buenos Aires, traduccion directa 
de la 3." edición francesa por JULIO N. SAN MILLAN ALMA
GRO, pág. 285). A lei o tem como funcionário público, porque, age 
como representante da autoridade pública, a exemplo do que ocorre 
na Alemanha, Austria, URSS (e países satélites), França, Itália, Espa
nha, Portugal, Grécia, Bélgica e Holanda (GEORGES PESTOURIE 
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et ANDRe VACCHAREZZA, in "L'Apport du Oroit Comparé Oans 
La Technique Notariale", "Livre du Centena ire de la Société de Le
gislation Comparée" - 1869/ 1969, número especial da "Revus 1n
ternationale de Oroit Comparé", Librairie Générale de Oroit et de 
Jurisprudence, Paris, página 361)" (in Parecer de 1.0 de setembro de 
1971, no Proc. CG - n.o 35.810, de 1971, da Comarca de Santo 
André). 

Portanto, em que pese a assertiva do órgão colegiado da MM. 
23.a Junta de Conciliação e Julgamento no sentido de que AUXI
LIAR DE CARTÓRIO não é servidor público, tenho para mim que 
ele o é, pois, colabora, efetiva e permanentemente, no serviço público 
estadual, formando parte do quadro de servidores da justiça das ser
ventias não oficializadas. Aliás, "atualmente, é pacífica a jurispru
dência sobre que a função de auxiliar e datilógrafo de serventia se 
identifica com a função de cargo público, conquanto ditos funcionários 
sejam admitidos e pagos pelos titulares das respectivas serventias" 
(acórdão em Sessão Plenária do Tribunal de Justiça do Paraná, em 
27 de novembro de 1970, no mandado de segurança n.o 69/ 70, de 
Curitiba, relator Desembargador ARIEL AMARAL, in "Revista dos 
Tribunais", volume 424, página 185). 

4. E essa a natureza de servidor público que deve ser reco
nhecida na pessoa de ARTHUR SEQUElRA DE MELLO, porque, 
como se verifica às fis. 9, ele, em 16 de março de 1971 , firmou 
contrato de locação de serviços com o Sr. Escrivão do 12.° Cartório 
de Notas da Comarca da Capital, contrato esse aprovado pelo MM. 
Juiz Corregedor Permanente da serventia, aos 17 de março de 1971 , 
certo que a Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, em 25 de março 
de 1971, homologou a aprovação de La instância, mandando arquivar 
o contrato no prontuário do interessado, conforme meu despacho, 
como, então, Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria-Geral da Jus
tiça (artigo 29 do Decreto-lei n.O 158, de 1969, combinado com o 
Provimento C.G. - n.o 10, de 1967, da Corregedoria-Geral da Jus
tiça). 

Portanto, induvidoso é que a pessoa do reclamante na Justiça do 
trabalho não se enquadra dentro da expressão empregado a que alude 
o artigo 3.0 da Consolidação das Leis Trabalbistas, mesmo porque -
e repetindo - a natureza pública dos serviços que prestava e as suas 
relações com o serventuário estão fora do alcance da legislação tra
balhista, dado que, como se verificou diante da legislação local citada, 
AUXILIAR DE CARTÓRIO não oficializado tem regime estatutário 
próprio, como, verbi gratia, o previsto no Código Jndiciário de 1969, 
no Decreto-lei n.O 159, de 1969, na Resolução n.o 1, de 1971, do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado e nas demais Leis de Organi
zação Judiciária do Estado. 
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5. Mas, não só por isso a Justiça Obreira é incompetente para 
processar e julgar o feito, que, em última análise, diz respeito ao con
trole jurisdicional de atos praticados em l.a e 2.' instância do Poder 
Judiciário do Estado de São Paulo. 

Realmente, como verificado acima, a contratação de Auxiliar de 
Cart6rio é ato sujeito à aprovação do Juízo Corregedor Permanente, 
aprovação essa que se subordina à posterior homologação da Egrégia 
Corregedoria-Geral da Justiça nos termos e para os fins do artigo 
38 do Decreto-lei n.O 159, de 1969. 

Negou ARTHUR SEQUEIRA DE MELLO houvesse sido regis
trado. Todavia, a sua contratação restou homologada, como anotado 
acima( na Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, que, na forma da 
lei que rege os cartorários no Estado de São Paulo, deu-lhe um pron
tuário (prontuário C.G. - n.o 17.504), o qual está na Caixa C.G. 
- n.o 1.225. 

Assim, em última palavra, não será a Justiça Trabalhista de La 
ou 2." Instância que poderá fazer o controle jurisdicional dos atos de 
aprovação e de posterior homologação da contratação em pauta, atos 
esses praticados pelo Juízo de Direito da Vara dos Registros Públicos 
da Comarca da Capital e pela Egrégia Corregedoria-Geral da ] ustiça 
do Estado de São Paulo. 

Os atos em questão só podem ser controlados jurisdicionalmente 
pelos órgãos de Poder Judiciário local, 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, efeti
vamente, de matéria relacionada com cartorários oficializados; a de 
Registros Públicos com a relacionada com cartorários não oficiali
zados). 

Destarte, em absoluto, não tem a Justiça Trabalhista compe
tência para processar e julgar feito que ARTHUR SEQUElRA DE 
MELLO move, como auxiliar de cart6rio, contra o seu Escrivão do 
12.° Cartório de Notas da Comarca da Capital. A incompetência 
quanto a pessoa é evidentíssima e não merece outras maiores consi
derações. 

6. Pois bem! Demonstrada tal incompetência em razão da 
pessoa, resta salientar que, insofismavelmente, a Justiça do Trabalho 
não está apta a processar e julgar a matéria a legada na peça inicial 
da reclamatória trabalhista ajuizada por ARTHUR SEQUEIRA DE 
MELLO, dado que a relação jurídica material que une o referido 
Auxilior de Cartório com o Poder Público Estadual, através do res
pectivo serventuário da Just.iça, não diz respeito, em abso!u~o, às re
lações de emprego disciplinadas pelas Leis Trabalhistas, aliás, como 
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verificado já restou nos itens anteriores. Ao contrário, estão, plena
mente, estabelecidas dentro dos limites impostos unilateralmente 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 Admini tração em geral e para com o público, bem como 
lhes impõem requisitos de eficiência, capacidade, sanidade, morali
dade, fixando a alterando vencimentos e tudo o mais que conveniente 
for para a investidura no cargo e desempenbo das [unções. Isso tudo 
constitue o estatuto do pessoal de cartório não oficializado, em que 
pese o fato de, no caso específico dos autos, o auxiliar de cartório 
firmar, na forma do mesmo regime estatutário, um contrato, que só 
terá eficácia após a sua homologação na Egrégia Corregedoria-Geral 
da Justiça, com o despacho de seu arquivamento (artigo 38 do De
creto-Iei n.o 159, de 1969). Aliás, nesse sentido explica HELY 
LOPES MEIRELLES, com outras palavras é certo, o regime estatu
tário da função pública (in "Direito Administrativo Brasileiro", 2.· 
ed., 1966, Editora Revista dos Tribunas, pág. 341). 

A competência - mais uma vez se repete - é da Vara dos Re
gistros Públicos, no caso da Comarca da Capital, pois, toda a matéria 
que verse sobre as serventias e seu pessoal, é submetida à fiscalização, 
preventiva ou sucessiva, da Vara dos Registros Públicos, como 
também da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, ex olficio (artigo 
232 do Código Jurliciário de 1969) ou provocadamente (através dos 
recursos previstos em lei, como, verbi-gratia, o do artigo 246 do 
referido Código Jurliciário, o dos artigos 67 e 68 da Resolução n.o 1, 
de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça, etc.). Lembre-se, a propósi
to, que a fiscalização é elemento de harmonia nos serviços públicos, 
sendo que "versa a fiscalização preventiva sobre projetos, que s6 
depois dela se transformarão em atos. Concretiza4 se em "veto", que 
embarga o projeto, ou em "aprovação", que lhe dá alento. A fiscali
zação sucessiva versa sobre atos que podem já estar em vigor, ou sobre 
atos cujos efeitos, por força de lei, ficam suspensos até o pronuncia
mento favorável do órgão fiscalizador. Manifesta-se corno "visto", 
que atesta a autenticidade do ato; como "anulação", que o aniquila; 
como "revogação", que lhe extingue a eficácia; ou como "aprovação", 
que lhe dá plenitude" (MARIO MASAGÃO, in "Curso de Direito 
Administrativo", tomo l, 1959, Max Limond, pág. 77, n.o 153). 

7. Portanto - insiste-se - é indisputável que não tem a Jus
tiça do Trabalho competência, em razão da pessoa e da matéria, para 
processar e julgar o feito ajuizado por ARTHUR SEQUEIRA DE 
MELLO, auxiliar do 12.0 Cartório de Notas da Comarca da Capital. 

E, em se considerando a sua decisão que concluiu pela compe
tência da Justiça do Trabalho, certo é que, no caso dos autos, há de 
ser suscitado conflito positivo de jurisdição, a ser dirimido pelo Egré-
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gio Tribunal Federal de Recursos, conforme vem sendo entendido 
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, in verbis: "compete ao Tri
bunal Federal de Recursos o julgamento de conflito de jurisdição 
entre juízo trabalhista de primeiro grau e juiz estadual de primeira 
instância" (acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 9 de 
agosto de 1972, no conflito de jurisdição n.o 5.798, de Pernambuco, 
relator Ministro ANTONIO NEDER, in ''Diário da Justiça da União", 
edição de 22 de setembro de 1972, página 6.288, apud ''Boletim da 
AASP", n.o 739, 8 de fevereiro de 1973, Jurisprudência, página. 6). 

8. Isto posto, reivindicando o Juízo de Direito da Vara dos 
Registros Públicos da Comarca da Capital do Estado de São Paulo a 
competência para processar e julgar o feito que ARTHUR SEQUEI
RA DE MELLO, auxiliar do 12.° Cartório de Notas da Comarca 
da Capital, promove contra o respectivo serventuário, com funda
mento nos artigos 802, parágrafo único, item I, e 803, item m, do 
Código de Processo Civil, suscito conflito positivo de jurisdição na 
forma acima indicada ao Egrégio Tribunal Federal de Recursos, mo
tivo pelo qual, de acordo com o artigo 805, parágrafo único, do 
mesmo diploma adjetivo, determino que se extraiam xerox das peças 
dos autos - inclusive, deste despacbo -, a fim de serem remetidas 
à Egrégia Superior Instância, na forma da lei. 

Determino, também, que sejam extraídas xerox das peças dos 
autos, a fina de que se instaure a sindicância de que trata o artigo 
64, § 2.°, da Resolução n.o 1, de 1971, do Egrégio Tribunal de Jus
tiça do Estado de São Paulo, dado que, em tese, ARTHUR SE
QUEIRA DE MELLO é passível da pena de demissão, por haver 
abandonado as respectivas funções cartorárias por mais de trinta (30) 
dias (cf. informação de fls . 10, do Cartório da Corregedoria Perma
nente), infringindo, pois, o dever previsto no artigo 66, item I, da 
referida Resolução n.o 1, de 1971. 

Detemaino, finalmente, que sejam extraídas outras tantas xerox 
das peças dos autos, a fina de que, nos termos do artigo 40 do Código 
de Processo Penal, sejam remetidas à douta Procuradoria-Geral da 
Justiça, porque, em tese, ARTHUR SEQUEIRA DE MELLO prati
cou o delito do artigo 323 (abandono de função), combinado com o 
artigo 327, ambos do Código Penal vigente. 

9. Publique-se, em inteiro teor, e intimem-se. 

Remete-se xerox deste despacho à Egrégia Corregedoria-Geral 
da Justiça para os efeitos do artigo 232 do Código Judiciário de 1969. 

São Paulo, 9 de março de 1973. 

O Juiz de Direito, 

a) ALVARO LAZZARINI. 
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PROCESSO N.o 367/73 

Vistos, etc. 

"CASAMENTO DE TIO COMI SOBRINHA" 

:e flexível o impedimento referente ao matrimônio de cola
terais, até o terceiro grau inclusive, pois, o artigo 183, item IV, do 
Código Civil deve ser combinado com o artigo 2.° do Decreto-Iei 
n.o 3.200, de 1941. 

- Assim, tios e sobrinhos podem casar-se, desde que sejam 
considerados aptos, no aspecto bio-psico-social, para a consumação 
do matrimônio, através de perícia médica, ordenada pelo Juiz com
petente a requerimento dos interessados. 

1 - Salomão Ferreira dos Santos e Maria Manuela dos Santos, 
qualificados na inicial, sendo aquele tio desta, requereram a autori
zação judicial para se casarem, nos termos do artigo 2.° do Decreto
lei n.O 3.200, de 1941. 

A requerimento do Ministério Público, o Instituto Oscar Freire 
procedeu ao exame bio-psico-social, inEormando não ter encontrado 
óbices que impedissem a consumação do matrimônio dos requerentes. 

As doutas Curadorias de Casamentos e de Registros Públicos 
opinaram pelo deEerimento do pedido inicial. 

2 - A questão está bem exposta por Silvio Rodrigues, in 
verbis: "O Código Civil, tendo em vista a proximidade do liame 
consangüíneo proibia, também, o casamento entre tio e sobrinha e 
entre tia e sobrinho. A proibição se estribava em preocupação de 
caráter genético. Todavia, o Decreto-lei n.o 3 .200/ 41, chamada lei 
de proteção à família, visando incentivar os casamentos, veio tornar 
legal o casamento entre colaterais de terceiro grau, uma vez com
provado não haver inconveniente, sob o ponto de vista da saúde 
de qualquer deles e da prole, na realização do projetado matrimônio. 
De acordo com O art. 2.° desse Decreto-lei, os parentes naquele grau, 
que quiserem casar-se, requererão, no processo de habilitação, sejam 
nomeados dois médicos para examiná-los e atestar-lhes a sanidade. 
Se os médicos opinarem favoravelmente, deixa de existir o impedi
mento do inciso IV do art. 183 do Código Civil (cf., para hipóteses 
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de conclusão médica desfavorável etc., Lei n.O 3.200/41, arts. 2.°, 
§§ 1.0 a 9.°, e 3.°)" (Silvio Rodrigues, in "Direito Civil", valo 6, 
Direito de Familia, 3.' ed., 1973, Saraiva, n.o 16, pág. 40). 

Assim, no dizer de Orlando Gomes, "o impedimento entre cola
terais de terceiro grau, isto é, entre tios e sobrinhos, não é mais 
invencível em face da alteração introduzida no Código Civil pela lei 
de proteção à família. Permite-se o casamento desses parentes, se 
providos de atestado de sanidade que afirme não haver inconveniente, 
sob o ponto de vista da saúde de qualquer deles e da prole, na 
realização do matrimônio. Nulo será o casamento sem essa afirmação. 
O certificado pré-nupcial, exigido para o casamento dos colaterais 
de terceiro grau, equivale à dispensa, embora não lhe possa ser 
assimilado porque depende da apreciação de elementos objetivos, 
cientificamente determináveis" (Orlando Gomes, in "Direito de Fa
milia", La ed., 1968, Forense, n. ° 46, págs. 78/79). 

Neste passo, no entanto, é bom anotar, dado o relevo da questão, 
que, na lição de Pontes de Miranda, "não houve derrogação do 
impedimento dirimente. Ele continua. Apenas, em vez de regra 
legal absoluta, se concebeu a proibição à semelhança das presun
ções iuris tantnrn cerceadas, isto é, que admitem prova (no caso, 
especial) em contrário. Tal prova é sujeita a exigências de tempo e 
de forma, - antes da habilitação e segundo o ar!. 2.° (refere-se o 
autor ao Decreto-lei n.O 3.200, de 1941)" (pontes de Miranda, in 
"Tratado de Direito Privado", Parte Especial, Tomo VII, 3." ed., 
1971, Borsoi § 767, pág. 226). 

Portanto, resnmidamente, é possível dizer, com Arnold Wald, 
que "o Código Civil proibira o casamento de colaterais até O _terceiro 
grau mas a Lei n.O 3.200, de 19 de abril, de 1941 autoriza tal casa
mento desde que haja laudo médico favorável (art. 2.° do Decreto
lei n.o 3.200)" (Arnaldo Wald, in "Curso de Direito Civil Brasileiro", 
Direito de Familia, 2.a ed., 1970, Sugestões Literárias, n.O 23, 
pág. 81). 

E essa exata conclusão se torna mais relevante se for considerado 
o fato de muitos colaterais até o terceiro grau - geralmente, tios 
e sobrinhos - ignorarem não mais existir tal impedimento matri
monial, desde que satisfaçam às exigências legais acima apreciadas. 
Nesse sentido são freqüentes as consultas que interessados vem fazer 
ao Juízo. Mas, há aqueles, mais tímidos, que ficam sem procurar 
esclarecimentos de quem apto a tanto. E, por que não dizer, há 
aqueles que obtêm informações incompletas a respeito, como aque
las estampadas na revista "Lar Moderno", Editora Abril, edição de 
julho de 1973, pág. 4, no sentido de que "Casamento. Não podem 
se casar: ... d) os irmãos legítimos ou não, germanos ou não, e 
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os colaterais legítimos ou ilegítimos até o terceiro grau inclusive; ... ", 
sem nenhuma referência à situação prevista no artigo 2.° do Decreto
lei D.O 3.200, de 1941. Saliente-se que tal publicação ué distribuída 
gratnitamente pelo Serviço de Entrega Automática da Ultragúz" (pág. 
3 da mesma revista), entrando e sendo lida, pois, em grande quanti
dade de lares brasileiros. 

Pois bem! Feita essa caminhada doutrinária para o posiciona
mento do pedido, tenha-se presente que, no caso concreto dos autos, 
como verificado, após os regulares exames no renomado Instituto 
Oscar Freire, 6rgão oficial do Estado, foram os requerentes consi
derados como aptos à consumação do matrimônio, sob o ponto de 
vista bio-psico-social, em expediente assinado pelo eminente e con
ceituado Professor Doutor Ayush Morad Amar, Superintendente do 
referido órgão estatal. 

Portanto, no caso sub judice, viável se torna o pedido vestibular. 

3 - Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, 
deferindo o pedido inicial, determino que, em favor dos requerentes, 
Salomão Ferreira dos Santos e Maria Manuela dos Santos, seja 
expedido alvará para que possam casar-se, conforme processo de 
habilitação matrimonial em curso no 24.0 Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Indianópolis. 

Custas na forma da lei. 

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

Datilografei. 

São Paulo, 2 de agosto de 1973. 

O Juiz de Direito, 

a) (ALVARO LAZARINI) 
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PROCESSO N.o 3.076/73 

Vistos, etc. 

1 - Saginur & Neumann Sociedade de Engenharia Civil LIda. 
apresentou ao 4.° Cartório de Registro de Imóveis instrumento par
ticular de instituição e de convenção condominial, datado de 18 de 
outubro de 1972, sendo o título prenotado sob n.o 252.627. Porém, 
o Sr. Oficial adiou o registro, porque, dito instrumento particular foi 
assinado somente pela firma construtora do edifício, e não pelos 
respectivos proprietários, contrariando, por isso, o disposto no artigo 
9.°, § 2.°, da Lei n.o 4.591 , de 1964, em que pese a apresentante 
ter se baseado no artigo 44, § 1.°, da Lei n.o 4.591, de 1964, 
também, foi adiado o registro à vista de "notificação" e "contra
-notificação", segundo os quais os proprietários "parecem recusar-se 
a aprovar a convenção elaborada pela construtora". 

Bateu-se a suscitada pela improcedência da dúvida (Us. 45/46) 
e o Ministério opinou pela sua procedência (fls. 52). 

2 - Merece procedência a dúvida. 
Com efeito, alega a suscitada que " a obra constitue uma incor

poração, pois ela se integra na definição dada pelo art. 28, § único, 
da Lei 4 .591. O fato de não ter sido arquivado o memorial de incor
poração não exclue que a obra não seja uma incorporação. A infração 
de um artigo de lei, não exclue que o infrator não está sujeito a 
essa lei" (da impugnação, Us. 45, final). 

Realmente, assiste razão ao suscitado, que conta com o apoio 
do artigo 28, parágrafo único, da Lei n.o 4.591, de 1964, no sen
tido de que "para efeito desta lei, considera-se incorporação imo
biliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar 
a construção, para alienação total ou parcial, de edificação ou con
junto de edificações compostas de unidades autonomas". Mas, essa 
razão é apenas parcial, pois, como salientam l . Nascimento Franco 
e Nisske Gondo, "um dos pontos altos da Lei n.o 4.591 está na 
exigência de ser a incorporação inscrita no registro imobiliário, nos 
termos do art. 32. Antes dessa providência, não pode o incorpo
rador efetuar qualquer negócio relativo às unidades do edilício, sob 
pena de responder a processo de contravenção à econômia popular 
(art. 66, n.O I) (in "Incorporações Imobiliárias", 1972, Editora Re
vista dos Tribunais, n.O 16, pág. 25). E não é possível fugir aos 
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termos da lei, eis que, a Lei n.O 4.591, de 1964, encerra normas 
de natureza pública intangíveis, como no caso dos dispositivos legais 
acima mencionados. 

Assim, efetivamente, houve uma incorporação, apesar de, até 
agora, como defIue dos autos, não ter sido ela regularmente ins
crita no registro de imóveis competente. 

Em razão disso não se tornava viável o pretendido registro, com 
fundamento no artigo 44, § 1.°, da Lei n.O 4.591, de 1964, que 
cRtabelece, in verbis: "após a concessão do "habite-se" pela auto
ridade administrativa, o incorporador deverá requerer a averbação 
da construção das edificações, para efeito de individualização e dis
criminção das unidades, respondendo perante os adquirentes pelas 
perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obri
gação. Se o incorporador não requerer a averbação o construtor 
requere-la-á sob pena de ficar solidariamente responsável com o 
incorporador perante os adquirentes". Note-se que "esta averbação 
se faz no Registro de Imóveis, e, ainda, junto às autoridades mú
nicipais ou estaduais (conforme o caso), porque com a conclusão da 
obra, cada unidade para efeito tributário é tratada com autonomia" 
(Caio Mário da Silva Pereira, in "Condomínio e Incorporações", 
1." ed., 1965, Forense, n.O 144, pág. 229). Mas, essa averbação 
do Registro de Imóveis, forçosamente, como verificado, há de ter, 
como pressuposto, a prévia inscrição da incorporação imobiliária. 

Ademais, a convenção de condomínio não era de ser admitida 
a registro, como apresentada unilateralmente pela suscitada. Aliás, 
esta fora contra-notificada (fls. 41) pela inventariante do Espólio de 
Arthur Navajas Filho, que se negou a assinar o instrumento particular 
de especificação e convenção do condomínio "Edifício Arthur Nava
jas", como unilateralmente elaborado pela suscitada. 

A propósito lembre-se que "entregue a Convenção ao oficial 
competente, terá este de proceder à verificação, e, se encontrar uu:ia 
irregularidade ou uma deficiência, como a aprovação por menos dos 
2/ 3 de assinaturas, recusará o registro, devolvendo o documento à 
parte para que o complete. Na insistência desta, levantará a dúvida, 
em termos regulamentares, para que o juiz decida, como for de 
direito" (Caio Mario da Silva Pereira, io obra e ed. cits., pág. 107, 
n.O 62). 

Enfim, no roteiro de uma incorporação imobiliária, como se ve 
na obra de J. Nascimento Franco e Nisske Gondo, o primeiro passo 
é a inscrição da incorporação, nos termos do artigo 32, § 1.°, da 
Lei 0.° 4.591, de 1964, sendo que, só ao final, deve-se cuidar da 
"obtenção do habite-se" e averbação da construção, pelo incorpo
rador, construtor, ou pelos próprios adquirentes (art. 44), proce
dendo-se, em seguida, à definitiva instituição e especificação do con-
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domínio, com atribuição das unidades autoDomas e seus respectivos 
titulares" Cm obra e ed. cits., págs. 117/118, n.os 1 e 7). Não é 
admissível o inverso, como quer a suscitada, isto é, o registro da 
especificação e convenção de condomínio do "Edilicio Artbur Na
vajas", sem observancia das exigências registárias anteriores, bem 
como da regra do artigo 9, § 2.0 , da Lei 0.0 4.591, de 1964, no 
que tange à circunstânc.ia da Convenção contar com o voto de dois 
terços (2/3) das frações ideais que compõem o condomínio. 

Por isso tudo é que dúvida procede. 

3 - Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, 
julgo Procedente a dúvida em que é suscitante Oficial do 4.0 Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca, sendo suscitado Seginur & 
Neumarm Sociedade de Engenharia Civil LIda., pagas as custas na 
forma da lei. 

Cumpra-se o artigo 218 do Decreto n.o 4.857, de 1939, mesmo 
porgue, ainda, não se há falar na existência dos registros instituídos 
pela Lei n.O 4.591, de 1964, regulamentados pelo Decreto n.o 
55.815, de 1965. 

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

208 - BOLETIM DA ASSOCIAÇ..lO nos SERVENTULRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



PROCESSO N.o 4.780/73 

Vistos, etc. 
I - Cassiano de Paiva apresentou ao 8.° Cartório de Registro 

de Imóveis escritura pública de venda e compra, que firmou com 
José Torini e sua mulher, tendo por objeto dois terrenos situados 
na Vila Santa Catarina, 42.° Subdistrito do Municfpio e Comarca 
da Capital - Jabaquara, sendo que o primeiro, localizado na rua 
Haitf, é formado por parte dos lotes n.Os I e 2 da Quadra n.O 25-B, 
contendo a área de 250,00 m2, enquanto que o segundo, com frente 
para a rua Goianas (ou Guianas), esquina da rua Haiti, é constitufdo 
pelos lotes n.Os 8, 9 e 10 da mesma Quadra, tendo a área de 1.250 
m2. Prenotado o tftulo, o Sr. Oficial adiou o registro, pois, exami
nando-o, verificou que os referidos terrenos foram havidos, pelos 
alienantes, em área maior, conforme transcrição n.O 23.428, do 1.0 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. Por isso 
exigiu, no que foi atendido, certidões não só dessa transcrição, como 
também de outros registros efetuados pelas serventias por onde tivesse 
"transitado o imóvel", no caso, pelos 4.° e 11.° Cartórios de Re
gistro de Imóveis. E do exame de tal documentação (titulo e cer
tidões imobiliárias) concluiu ser falha a prova de propriedade, "pois 
nem sequer esclarece qual a área adquirida, - o que nos impede 
de apurar a disponibilidade dos vendedores, - sem se falar na falta 
de um loteamento regular, que possibilite a identificação correta do 
imóvel" (fls. 2. v.O). E feitas as exigências constantes do item 5, 
letras "ali a uh", da suscitação, não foram elas atendidas, ensejando 
assim o levantamento de dúvida. 

Na sua impugnação, o suscitado reconheceu, expressamente, 
que a dúvida é procedente em parte, aduziodo que "as exigências 
feitas são todas sanáveis" (fls. 19), motivo pelo qual colocou-se à 
disposição do Juizo "para cumprir quaisquer determinações", que 
vizem possibilitar o registro (fls. 21). 

Insistiu o suscitante na procedência da dúvida e, nesse senlido, 
manifestou-se a douta Curadoria de Registros Públicos. 

2 - Merece procedência a dúvida. 
Com efeito, o próprio suscitado isso reconhece, na sua impug

nação. E os seus esclarecimentos, como postos, não tem o condão 
de elidir a dúvida. 
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Aliás, tais esclarecimentos de nenhuma serventia tem, porque, 
"a nova transcrição (ou inscrição) deve ter por fundamento o título 
e as enunciações deste, em perfeita concordãocia com as da trans
crição 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. A conclusão a estabelecer é a seguinte: não 
pode ser objeto de transcrição ou inscrição a escritura ou título que 
contiver uma falha de tal natureza, pois não se acha apta a preencher 
o requisito" (Serpa Lopes, in "Tratado dos Registros Públicos", vol. 
IV, 4.' ed., 1960, Freitas Bastos, n.o 744, item 5, pág. 430). E 
saliente-se que, "se na descrição do imóvel, feita na escritura, não 
há elementos seguros para se afirmar seja ele o remanescente de 
área já transcrita, nem para que se saiba, pelas confrontações con
signadas, se exatamente se situa sobre lotes ainda na disponibilidade 
dos transmitentes, julga-se procedente a dúvida do oficial em proceder 
à transcrição" (acórdão unânime do Conselho Superior da Magis
tratura, em 5 de dezembro de 1969, no agravo de petição n.o 182.563, 
da Capital, relator Desembargador HlLDEBRANDO DANTAS DE 
FREITAS, in "Rev. dos Tribs.", vol. 410, pág. 214). Portanto, 
mister se torna deixar bem precisos os característicos e confronta
ções, compreendendo-se nessa expressão "tudo quanto conceme a 
medições e confrontações do imóvel. Se existem medições imprecisas 
ou se elas não estão consignadas perfeitamente nos títulos, se se igno
ram as confrontações, há o recurso à ação demarcatória ou a de 
aviventação de marcos. E nem para outro mister foram elas criadas 
no art. 569 do Código Civil" (M. M. SERPA LOPES, in obra, vol., 
ed., n.O e item cits., pág. 429). 

Outrossim, não é possivel transcrever-se o titulo, sem a prévia 
averbação da abertura de ruas, suas medidas e áreas, sendo válida, a 
propósito, a lição de que "não basta que a alteração de nome seja 
conhecida do Oficial do Registro, ou que já conste à m.rgem de 
outras transcrições. Para atenção à regularidade dos registros e ao 
princípio de sua continuidade, a averbação deve ser procedida, pelos 
interessados, à margem de cada transcrição" (acórdão unânime do 
Conselho Superior da Magistratura, em 13 de março de 1972, no 
Agravo de Petição n.O 205.082, da Capital, relator Desembargador 
JOSe; CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, in "Rev. dos Tribs.", 
vol. 439, pág. 149). O princípio extraído desse venerando acórdão, 
como se disse, é válido para o caso dos autos, onde não consta sequer 
averbação de abertura de ruas, suas medidas e áreas. 

Por fim, como bem observou o douto Curador de Registros 
Públicos, "conforme se verifica pela escritura de fls. 5/ 6, trata-se de 
venda de lotes e não se encontra menção referente à inscrição de 
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loteamento de acordo com o DL 58/ 37. referente à área de 76.000 
m2 adquirida pela transcrição 23.428" (fls. 29-v.o. final). E isso. 
também. é causa para o não registro do título. 

Realmente. divisa-se. na espécie. um loteamento e não mero 
desmembramento de área maior. Por isso impõe-se. também. a obser
vância das normas legais. referentes à inscrição de loteamentos. A 
propósito. tenha-se presente que. "desde que os elementos objetivos 
indiquem tratar-se de uma operação com os característicos da inci
dência do Decreto-lei n. 58 e seu regulamento. não há como deixar-se 
de reconhecer a necessidade indeclinável da inscrição. O loteamento 
existe de fato. porém. assevera Pontes de Miranda. "o ato adminis
trativo com que opera a entrada do loteamento no mundo jurídico. 
de modo relativamente completo. é a inscrição a que só se procede 
como eficácia do ato administrativo do oficial do registro ou de 
sentença do juiz de registro" em "Tratado de Direito Predial". vaI. 
m. 2." ed .• J. Konfino. 1953. pág. 51). ]; a jurisdicização do lotea
mento. uJuridkamenle o loteamento somente começa a existir, para 
todos os efeitos. isto é. completa e perfeitamente. depois - no 
instante mediato - da inscrição: com o registro, cessa a unidade 
anterior do terreno loteado; em vez dele. exsurge. no plano jurídico. 
a pluralidade de terrenos (lotes). de modo que a idéia é outra. posto 
que continue a ser a mesma matéria, o estofo" (autor e ob. cits., 
págs. 43-44). Outra não é a jurisprudência deste Conselho (Agravos 
de Petição n.O 118.649 - SP. e n.o 142.284. de Campinas. publi
cados in DJE de 27-10-1962 e 20-4-1963. respectivamente). Por 
derradeiro. a obrigação indeclinável da inscrição emerge ainda do 
art. 23 do Decreto-lei n. 58. que preceitua: "Nenhuma ação ou 
defesa se admitirá fundada nos dispositivos desta lei. sem a apre
sentação de documento comprobatório do registro por ela instituldo". 
donde exubera razão à exigência do agravado" (acórdão unânime do 
Conselho Superior da Magistratura. em 7 de junho de 1971. no Agra
vo de Petição n.o 198.426. de Campinas. relator Desembargador 
RODRIGUES DE ALCKMIN. io "Rev. dos Tribs .... vol. 428. pág. 
241). Por isso mesmo. "tratando-se desenganadamente de loteamento 
e vislumbrando-se nitidamente na espécie negócio jurídico sujeito à 
incidência do Decreto-lei n.O 58. diploma de ordem pública e. pois. 
de normatividade cogente. a obrigatoriedade do prévio registro apre
senta-se imprescindível e nesse sentido é a jurisprudência deste Con
selho (cf. Agravos de Petição n.os 118.649. de São Paulo. 42.284. 
198.426 e 214.523. de Campinas)" (acórdão unânime do Conselho 
Superior da Magistratura. em 11 de junho de 1973. no Agravo de 
Petição n.O 217.624. de São Paulo. relator Desembargador lOS]; 
CARLOS FERREffiA DE OLIVEmA. in "Diário da Justiça". edi
ção de 19 de junho de 1973. pág. 11). 
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Esses os fundamentos que levam à procedência da dúvida. 
3 - Isto posto e considerando O mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE a dúvida em que é suscitante Oficial do 8.° 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, sendo sus
citado Cassiano de Paiva, pagas as custas na forma da lei. 

Cumpra-se o artigo 218 do Decreto n.o 4.857, de 1939. 
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PROCESSO N.o 5.226/ 73 

Vistos, etc. 

1 - Alberto CaroUa apresentou ao Sr. Oficial do 4.° Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital dois "formais de 
partilha", que foram prenotados sob ns. 254.132 e 254.133, extral
dos dos autos de inventário dos bens deixados por falecimento de 
Júlia Rosa CaroUa e de Emílio Carotta. Foi adiado o registro dos 
títulos, porque, da transcrição originária, sob n.o 36.956, do 1.0 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, consta que Emílio 
adquiriu o lote sob n.O 1.113, da Chácara Itaim, medindo 10,00 
metros de frente para uma rua projetada, por 38,00 metros da frente 
aos fundos, confinando de um lado com Paulino Bei, de outro e nos 
fundos com pessoas desconhecidas. Todavia, no formal de partilha de 
Júlia Rosa Carotta, mulber de Emílio, consta partilha de imóvel da rua 
Fernandes de Abreu, 9, consistente de uma casa térrea, geminada 
de um lado, e o respectivo terreno, medindo 10,00 metros de frente 
por 28,00 metros da frente aos fundos, com 280,00 metros quadrados 
de área, confiaando de um lado com a transmitente, de outro lado 
com outra rua, e nos fundos com o imóvel de Alvaro Santos (Alvaro 
Pereira dos Santos e sua mulher adquiriram, anteriormente, pela 
transcrição n.O 43.744, do 4.0 Cartório de Registro de Imóveis, a 
parte restante dos fundos do imóvel). Com o falecimento de Emilio, 
os restantes 280,00 metros quadrados, que lbe pertenciam, do imóvel 
da rua Fernandes de Abreu, 9, foram partilhados. Aduz o Sr. Oficial 
a impraticabilidade dos registros, sem que, antes, os interessados 
procedam às necessárias averbações, no 1.0 Cartório de Registro de 
Imóveis, frente à transcrição n.o 36.956, para que fique constando a 
atual denominação da antiga rua projetada, como sendo rua Fer
nandes de Abreu, a construção da casa de n.O 9 dessa mesma rua 
bem como a abertura de outra rua, ainda, sem denominação. 

Na impugnação, o suscitado alegou que a dúvida foi suscitada, 
porque, ambos os Registros de Imóveis (4.0 eLO) tinham·se por 
incompetentes, embora tenha ficado, sobejamente, comprovado que 
o local do imóvel é a rua Fernaodes de Abreu, n.o 9, bem como 
que a "outra rua" é a rua Lício Nogueira, antiga rua Mário de 
Castro, antes rua projetada. Por isso tudo pede a improcedência da 
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dúvida, acrescentando que, nos órgãos administrativos da Munici
palidade e da Superintendência de Água e Esgotos da Capital, consta 
a construção da casa de n. ° 9 da rua Fernandes de Abreu. 

Manteve o suscitante a dúvida (fls. 59) e o Ministério PÚ blico 
opinou pela sua procedência. 

2 - Realmente, merece procedência a dúvida. 

Sem as averbações exigidas, o encadeamento registário estaria 
quebrado. Haveria iofringêocia ao princípio da continuidade dos re
gistros imobiliários, com reflexos na segurança que eles representam. 

Alega o suscitado ter o suscitante se dado por incompetente 
para os atos averbatórios. Ora, "a primeira verificação a ser feita 
pelo Oficial diz respeito a sua competência para a prática do ato, 
uma vez que o registro feito por oficial incompetente é nulo" (acór
dão dão unânime do Conselbo Superior da Magistratura, em 14 de 
julbo de 1972, no agravo de petição 0.° 210.422, da Comarca de 
Ribeirão Pires, relator Desembargador José Carlos Ferreira de Oli
veira, in "Rev. dos Tribs.", vol. 443, pág. 197). Por isso o Oficial, 
diante dos elementos existentes no título apresentado, poderá adiar 
o seu registro, dando-se por incompetente para a prática ae atos da 
competência de outro Oficial de Registro Imobiliário. No caso, a 
transcrição originária é a d~ n.O 36.956, do 1.0 Cartório de Registro 
de Imóveis, realizada nos idos de 1924. Será à margem desta que 
deverão ser feitas as averbações que retratem as alterações sofridas 
em relação ao imóvel transcrito, a fim de possibilitar a transcrição 
dos formais de partilha, agora, no 4.° Cartório de Registro de Imó
veis, que é o competente, dada a mudança atual dos limites terri
toriais estabelecidos pela lei reguladora da divisão territorial da Co
marca da Capital. Se tal não ocorrer, não poderá o suscitante trans
crever os títulos que se encontram em completa dissonância com 
aquela transcrição originária, corno se verifica do resumo feito na 
1. a alínea do item 1 supra. 

Outrossim, não se alegue que os órgãos administrativos da Mu
nicipalidade local e os da Superintendência de Agua e Esgotos da 
Capital tem pleno conhecimento dessas alterações sofridas, ao longo 
dos anos, no imóvel transcrito no 1.0 Cartório de Registro de Imó
veis. Esse conhecimento de tais órgãos administrativos não implica 
em improcedência da dúvida, como se pretende. Com efeito, a obri
gatoriedade do registro de imóveis é um requisito legal indispensável 
à relação jurídica, embora o comprador não possa ser compelido a 
registrar o seu título, arcando, tão-só, com as conseqüências da 
falta de registro. Mas, pergunta-se com Serpa Lopes, "qual a sanção 
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dessa obrigatoriedade? Como vimos, a lei, até certo ponto, não força 
diretamente o interessado; mas nenhum ato pode ser praticado no 
Registro de Imóveis, sem que antes se faça a transcrição, inscrição 
ou averbação, quando o oficial tiver fundado conhecimento da exis
tência de atos sujeitos a qualquer das aludidas formalidades, enten
dido isso nos seus devidos termos, isto é, quando o ato a praticar 
esteja ligado ao ato ainda não incluído no Registro de Imóveis. Figu
remos um exemplo: pretende-se transcrever um titulo relativo a um 
imóvel, constante de prédio e terreno, enquanto da transcrição exis
tente figura apenas um terreno; é necessário, portanto, que se averbe 
primeiramente a construção, para que se possa transcrever a escritura 
de venda" (in "Tratado dos Registros Públicos", IV voi., 4." ed., 
1960, Freitas Bastos, n.O 69 I, pág. 312). Assim, o fato das alterações 
estarem cadastradas em órgãos outros não elide a exigência feita pelo 
suscitante, devendo ser lembrado àqueles que desconhecem o sistema 
de registro imobiliário brasileiro - filiado ao alemão, com abran
damentos -, que o "Registro de imóveis vem a ser a aparelhagem 
criada por lei para fixar a situação da propriedade imobiliária e 
acompanhar-lhe as subseqüentes mutações, inclusive constituição de 
ODUS reais" (Washington de Barros Monteiro, in "Curso de Direito 
Civil", 3.° voi. , Direito das Coisas, 7.' ed., 1967, Saraiva, pág. 425). 
E, saliente-se, não basta que a alteração de nome seja conhecida do 
Oficial do Registro, ou que já conste à margem de outras transcri
çães. Para atenção à regularidade dos registros e ao princípio de sua 
continuidade, a verbação deve ser procedida, pelos interessados, à 
margem de cada transcrição" (acórdão unânime do Conselho Superior 
da Magistratura, em 13 de março de 1972, no agravo de petição n.o 
205.082, da Capital, relator Desembargador José Carlos Ferreira de 
Oliveira, in "Rev. dos Tribs.", voi. 439, pág. 149); assim, não basta 
que os citados órgãos municipais e estaduais, bem como o próprio 
suscitante tenham conhecimento das alterações, pois, mister se torna, 
para a transcrição de cada título apresentado, a prévia averbação 
dessas alterações à margem da transcrição originária do 1.° Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, como "uma medida 
complementar, tendente a, pelo meio aludido, tornar o Registro de 
Imóveis um índice seguro do estado do imóvel, do seu desmembra
mento, da mudança de numeração, bem como da mudança de nome 
do titular do domínio, das alterações que possam influir na sua 
capacidade, etc." (Serpa Lopes, in obra, voi. e ed. cits., pág. 196, 
0.° 653). 

Por isso tudo sorte não colhe o impugnante, em pretender as 
transcrições, com a improcedência da dúvida. Esta procede total
mente. 
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3 - Isto posto, julgo procedente a dúvida, em que é suscitante o 
Sr. Oficial do 4.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, sendo suscitado Alberto Carotta, pagas as custas na forma 
da lei. 

Cumpra-se o artigo 218 do Decreto n.o 4.857, de 1.939. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 
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PROCESSO N.O 5.404/ 73 

Vistos, etc. 

1 - Levado a registro título de venda e compra e cessão, foi 
ele prenotado sob n.O 223.654, no 8.° Cartório de Registro de Imó
veis da Comarca da Capital, tendo o Oficial adiado o ato, porque, 
o apresentante do título, Manoel Joaquim Afonso, deve regularizá-lo, 
fazendo ressalvar rasura nele existente, bem como por não se ter, 
de modo seguro, possibilidade de verificação da área disponível e, 
ainda, por não comprovado, por certidões do 4.° e 11.° Cartórios 
de Registro de Imóveis a inexistência de alienação do terreno cujo 
titulo aquisitivo ora se pretende transcrito. 

Na impugnação, o suscitado disse ter satisfeito as exigências 
de apresentar titulo não rasurado, bem como de comprovar por cer
tidões dos Registros de Imóveis acima indicados a inexistência de 
alienações do imóvel. Quanto à disponibilidade da área, pediu a 
improcedência da dúvida, mesmo porque descabe ao suscitante veri
ficar se há ou não vício no imóvel ou no objeto da transação (fls. 18). 

Pela procedência da dúvida é a manifestação da douta Cura
doria. 

2 - E procedência, realmente, merece a dúvida. 

Com efeito, é insofismável que o titulo prenotado está rasurado 
nos pontos indicados na suscitação. E a razura não está resalvada. 
Assim, assiste razão ao suscitante, mesmo porque razuras não ressal
vadas são vicios extrinsecos dos documentos, que elidem a fé dos 
mesmos, segundo se proclama desde as velbas Ordenações e conforme 
atesta Moacyr Amaral Santos, in "Prova Judiciária no Cível e Co
mercial", vol. IV, Prova Documental, 3." ed., 1966, Max Limonad, 
n.O 270, págs. 556 e segtes.). Aliás, o suscitado alega ter sanado a 
dúvida nesse ponto, o que é um demonstrativo de que, efetivamente, 
reconheceu razão ao suscitante. 

No mais, a suscitação, à vista de certidão passada pelo 1.0 
Cartório de Registro de Imóveis, bem alega que o vendedor, José 
Torini, pela transcrição n.o 9.453, em 1931, adquiriu diversos imó
veis localizados na Vila Santa Catarina, então pertencente ao Distrito 
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de Santo Amaro e, agora, ao 42.0 Subdistrito do Município e Co
marca da Capital. Esses imóveis, entre outros, eram constituídos por 
quatro lotes, situados na Quadra 8, fazendo frente e esquina com 
ruas projetadas (8ic), confrontando de outro lado e fundos com Ale
xandre LUCC8. Havia, também, um terreno da mesma quadra, me
dindo 10,00 ms. de frente para a Avenida Brasil, por 50,00 ms. de 
fundos, confinando, de um lado, com Paschoal Mozzito, de outro, 
com Emilio Amatuzzi e nos fundos com Luiz Rinaldi. O imóvel 
formado pelos quatro lotes não se encontra devidamente caracte
rizado, uma vez que não contém maiores enunciações, inclusive, no 
que diz respeito a área e medidas respectivas. Ademais, à margem 
da referida transcrição, foi averbada a abertura de várias ruas, entre 
as quais a Rua Dois, sem que se esclarecesse o quantum subtraído 
à área do imóvel, isto é, qual a área ocupada por tais ruas, a sua 
largura e comprimento. 

E, agora, em janeiro de 1973, José Torini e sua mulher outor
garam escritura de compra e venda e cessão ao suscitado, tendo por 
objeto um terreno com frcnte para a Rua Dois, principiando na 
quadra compreendida pelas ruas acima indicadas, rua Honduras e 
Avenida Brasil, medindo 16,00 ms de frente para a citada Rua Dois, 
por 20,00 ms. da frente aos fundos de ambos os lados, fechando, 
DOS fundos, com 16,00 MS. e encerrando a área de 320,00 ms.2, con
frontando, pelos lados, com os vendedores e pelos fundos com quem 
de direito, tendo ficado declarado, no título, para fins de localização, 
que o imóvel é parte dos lotes n.os 841, 842 e 843 da antiga Quadra 
8, tendo sido havido em área maior pela transcrição n.O 9.453 do 1.0 

Cartório de Registro de Imóveis. 

Evidencia-se, assim, que o título não está conforme à referida 
transcrição, quanto aos característicos e confrontações. 

Ora, "a nova transcrição (ou inscrição) deve ter por funda
mento 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 indi.cativo da coin
cidência entre o imóvel especificado na escritura ou título outro qual
quer e o que figura já no registro. A conclusão a estabelecer é a 
segninte: não pode ser objeto de transcrição ou inscrição a escritura 
ou título que contiver uma falha de tal natureza, pois não se acha 
apta a preencher o requisito" (Serpa Lopes, in "Tratado dos Regis
tros Públicos", vol. IV, 4." ed., 1960, Freitas Bastos, n.o 744, item 5, 
pág. 430). 

Por isso mesmo legítima ioi a dúvida do suscitante, o qual bem 
andou em exigir que o suscitado promova o levantamento das me
didas e áreas dos terrenos havidos por José Torini (outorgante ven-
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dedor). de conformidade com a transcrição n.o 9.453. do 1.0 Cartório 
de Registro de Imóveis. de modo a tornar possível a verificação de 
sua disponibilidade. devendo. ainda. ser provado. através de novas 
certidões dos 4.0 e 11.0 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital. a inexistência de alienação do terreno objeto do título 
apresentado à transcrição. 

Salient ... se bem: "se na descrição do imóvel. leita na escritura. 
não há elementos seguros para se afirmar seja ele o remanesccnte 
de área já transcrita. nem para que se saiba. pelas confrontações 
consignadas. se exatamente se situa sobre os lotes ainda na disponi
bilidade dos transmitentes. julga-se procedente a dúvida do oficial 
em proceder à transcrição" (acórdão unânime do Conselho Superior 
da Magistratura. em 5 de dezembro de 1969. no agravo de petição 
n.O 182.563. da Capital. relator Desembargador Hildebrando Dantas 
de Freitas. in "Rev. dos Tribs .... voL 410. pág. 214). 

Por fim. embora seja despiciendo rebater a assertiva do sus
citado no sentido de descaber as providências adotadas pelo susci
tante. cumpre dizer que o registro imobiliário tem por pressuposto 
fático um titulo hábil a operar a translerência. "cabendo ao Oficial 
do Registro a função de proceder a um exame sumário. a levantar 
perante o juiz as dúvidas que tiver. seja quanto à capacidade das 
partes ou a qualquer requisito formal. seja quanto ao dir~ito do 
transmitente ou outro elemento que lhe pareça laltar para que esse 
direito se repute escorreito" (Caio Mário da Silva Pereira, in uIns_ 
tituições de Direito Civil". vol. IV. Direitos das Coisas. La ed .• 1970. 
Forense. n.O 303. pág. 99). 

3 - Pelo exposto. julgo procedente a dúvida. em que é susci
tante Oficial do 8.0 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital. sendo suscitado Manoel Joaquim Afonso. pagas as custas 
na lorma da lei. 

Cumpra-se o artigo 218 do Decreto n.o 4.857. de 1939. 

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

BOLETIM DA ASSOCIAO.lO DOS SERVENTUJ.RlOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 810 PAULO • - 219 



PROCESSO N.o 5.930/ 73 

Vistos, etc. 

"Não está sujeito à partilha, bem imóvel havido após a ratifi
cação do pedido de desquite por mútuo consentimento e antes da 
decisão que confirma a de homologação em Primeira Instância. Em 
conseqüência, dada essa incomunicabilidade, a alienação do imóvel 
assim adquirido independe da outorga do ex-cônjuge, merecendo re
gistro o respectivo título". 

1 - Rogério Fernando Jorge de Nobrega apresentou ao 11.0 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital escritura de 
compra e venda de imóvel, a qual foi prenotada sob n.O 605.116. 
Todavia, o Oficial do referido registro imobiliário houve por bem 
suscitar dúvida, porque, o imóvel alienado fora adquirido, em no
vembro de 1954, pelo ora outorgante vendedor, Kamel Mohamad 
Farran, casado em 1937 e desquitado, conforme decisão homologa
tória de desquite aruigável, datada de setembro de 1953, e venerando 
acórdão que deu improvimento ao recurso de ofício, datado de abril 
de 1957. Como se resumiu na suscitação, "a dúvida consiste em 
saber se no interstício que medeou da sentença da Primeira Instância 
ao trânsito em julgado do acórdão, podia o alienante dar-se por 
desquitado e se os bens então existentes pertenciam exclusivamente 
ao marido, dispensando partilha no desquite". 

Na sua impugnação, o suscitado pleiteou a improcedência da 
dúvida (fls. 17/ 28), no que foi seguido pela douta Curadoria de 
Registros Públicos (fls. 29-v.O). 

2 - O alienante e sua mulher tiveram homologado o desquite 
amigável em 1953, sendo que a Egrégia Superior Instância deu por 
improvido o recurso de ofício em 1957. Nesse interregno, ou mais 
precisamente em 1954, o alienante adquiriu o imóvel objeto da alie
nação ao ora apresentante do título, isto é, ao suscitado. O negócio 
entre alienante e suscitado data de 1968 (fls. 8). 

A questão de direito levantada pelo suscitante é relevante. E 
note-se que, não raras vezes, ela é alvo de indagações de quem, 
direta ou indiretamente, tem situações semelhantes pela frente, isto é, 
de saber se, no espaço de tempo que medeia a decisão homologatória 
de desquite amigável, em Primeira Instância, e a de improvimento 
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do recurso, em Segunda Iostância, podem os cônjuges dar-se por 
desquitados e se os bens adquiridos em tal circunstância dispen
sam partilha, no desquite. 

Tal questão, no entanto, já mereceu pronunciação do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, o qual, então, decidiu que os efeitos da 
decisão homologatória, para fins patrimoniais, operam-se ex-tunc, 
a partir da manifestação do acordo de vontades. 

A propósito, merecem transcritas as palavras do Ministro 
AMARAL SANTOS, no seu voto, in verbis: "em primeiro lugar, 
temos que distinguir a ação de desquite do processo de desquite ami
gável. Ação de desquite é uma lide, tem por objeto uma lide, é uma 
ação no sentido técnico. O processo de desquite amigável é de natu
reza voluntária, graciosa, não se lhe podem aplicar os mesmos prin
cipios que se aplicam à ação de desquite. O processo de desquite 
amigável conclui por uma decisão, mas essa decisão não é uma 
sentença que resulta de uma contenda, de uma lide, é apenas uma 
decisão de delibação, isto é, uma decisão que verifica se aquelas 
condições necessárias à decretação do desquite foram observadas. 
Entendo que é uma decisão com força constitutiva, de efeito consti
tutivo, não declaratório" (do referido voto, no acórdão da antiga 
Terceira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 27 de setembro 
de 1968, no recurso extraordinário n.o 62.091, de Goiás, relator 
Ministro AMARAL SANTOS, in "Revista Trimestral de ] urispru
dência", volume 48, pág. 124). 

Portanto, mister se torna, em cada caso, verificar se o desquite 
foi ou não litigioso, pois, quanto às sentenças constitutivas, uumas 
tem efeito ex-nunc, em regra, outras tem efeito ex-tunc. Umas tem 
efeito ex-tuDc, à data do ato, outras tem cfeito ex-nunc, a partir da 

sentença de primeira instância, apesar de haver apelação. Então, 
um as, como esta, tem efeito ex-tunc, a partir da data da manifes
tação de declaração de vontades" (do referido voto, in publicação 
citada, página 126). 

A propósito, deve ser lembrado que, "comparecendo os desqui
tados, o juiz os ouvirá ratificarem o pedido, ordenando que se tomem 
por termo suas declarações, distribuindo-se, então, a petição inicial. 
Note-se que, até este momento, o pedido não foi dado a público, de 
maneira que, ocorrendo arependimento, o assunto não ficará coos
tando dos arquivos judiciais. No entanto, a partir da ratificação, o 
processo passa a ser público e mais: desde que é assinado o termo de 
rnüücaçíio, o pedido de desquite torna-se irretratável pela manifes
tação unilateral de um só dos cônjuges; pois, a partir de então, se 
exaurem as oportunidades de manifestação unilateral da contade" 
(SILVIO RODRIGUES, in "Direito Civil", vol. 6, Direito de Fa
milia, 3." edição, 1973, Saraiva, página 213). Tenha-se presente 
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que tal audiência de ratificação do pedido não se confunde com a 
primeira em que o magistrado ouve os cônjuges sobre as causas do 
desquite (cf. artigo 643 do Código de Processo Civil). 

Assim, "com a ratificação, que é reafirmação da vontade dos 
cônjuges, perante o juiz, constitui-se o acordo, irretratável unil.ate
ralmente, antes, como depois da sentença homologatória. Apenas, não 
é eficaz o acordo, e não se constitui o desquite, sem a sentença 
homologatória - acórdão desta Turma, no RE 61.363, de 9-2-68. 
Mas a sentença, mantida em segunda instância, produz efeitos ex-tune, 
mormente quanto. ao patrimônio. Ensina Clóvis Veviláqua, depois de 
afirmar que, no desquite amigável, a homologação pelo juiz é apenas 
a declaração de que foram observadas as formalidades legais: "Resul
ta daí que, se entre a confirmação feita pelos cônjuges, de que persis
tem na vontade de se desquitarem, e a homologação judicial sobrevier 
algum bem a qualquer dos cônjuges, não será isso motivo para se 
alterar a partilha que houver sido acordada e constar do respectivo 
processo" (Código Civil Comentado, 5.a edição, ll/ 283, observação 
ao art. 322 do C. Civil). Nesse sentido decidiram: a Segunda Câ
mara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em acórdão 
de 12-1-57, Relator o Dr. José Antonio Borges Maciel, ao confirmar 
sentença do Juiz de Direito, Dr. Antonio Vieira Amaral Braga -
R.F. 178/ 244-247; R.J. 31/171-175; e a Terceira Câmara Civel do 
mesmo Tribunal, em acórdão de 20-7-66, Relator o Senhor Des. 
Antonio Augusto Uflacker, e que refere, além de doutrina, julgado 
do Tribunal, publicado nas Decisões de 1927, p. 745, decisão de 
17-1-51, da Terceira Turma das Câmaras Cíveis, do Tribunal de 
Justiça do ex-Distrito Federal - R.F. 142/ 232-233 - e, ainda, 
acórdão do Supremo Tribunal Federal - R. 1. 74/ 144-145. Embora 
não adote, inteiramente, a fundamentação do brilhante acórdão da 
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, concordo com a tese de que a sentença rctroage à data da rati
ficação do acordo. Foi a orientação do Supremo Tribunal Federal, 
no RE 49.082, de 28-11-61, da Segunda Turma, na composição 
antiga, Relator o Senhor Ministro Vilas Boas - f. 59-60 -, com 
esta ementa: "Recurso extraordinário conhecido e desprovido. -
Desquite por mútuo consentimento. Tomado por termo o acordo as 
relações entre marido e mulher ficam em estado de pendência, aguar
dando a homologação do juiz e do Tribunal. A sentença e o acórdão, 
constituindo um só juizo sobre o recíproco dissenso, presummem-se 
proferidos no momento da grave transação, pois operam ex-tunc, 
pelo princípio da retroatividade da condição. - Assim, os bens ha
vidos depois do acordo, a que a homologação confere plena elicácia, 
não se comunicam" (do voto do Ministro ELóY DA ROCHA no 
acórdão do referido Recurso Extraordinário n.O 62.091, de Goiás, in 
publicação citada, página 127). 
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Destarte, "o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no 
sentido de que a homologação do desquite consensual em segunda 
instância constitui sentença constitutiva com efeito ex-tunc, que re
troage à data da ratificação, quanto às relações patrimoniais dos 
cônjuges, tanto que, se, nesse interregno, um deles vem a receber 
uma herança, ela se não comunica ao outro" (acórdão unânime da 
Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
em 17 de julho de 1969, na Apelação Cível n.O 4.686, de São Borja, 
relator Desembargador PEDRO SOARES MU~OZ, in "Revista dos 
Tribunais", volume 413, página 344). 

Por isso tudo, diante a Jurisprudência e a doutrina acima trans
critas, toro a-se indllvidoso que o suscitado poderá ter transcrito o 
título apresentado, uma vez que o imóvel lhe alienado fora adquirido 
pelo outorgante vendedor, após a ratificação e homologação do 
pedido de desquite por mútuo consentimento, certo que o venerando 
acórdão da Egrégia Segunda Instância, posterior àquela compra, pro
duziu efeitos ex-tunc. Não houve, assim, comunicação do bem imó
vel, o qual não estava sujeito à partilha. 

3 - Pelo exposto, julgo improcedente a dúvida, em que é sus
citante Oficial do 11.° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
da Capital, sendo suscitado Rogério Fernando Jorge de Nobrega, 
pagas as custas na forma da lei. 

Oportunamente, cumpra-se o artigo 219 do Decreto n.o 4.857, 
de 1939. 

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

BOLETIM DA ASSOClACÃO DOS SERVENTUA..RIOS 
DE .JUST10A DO ESTADO DE S.lO PAULO • - 223 



PROCESSO N.O 6.869/ 73 

Vistos, etc. 

1 - Trata-se de adjudicação compulsóóa movida por FIORA
VANTE AMLETO CAClllETE contra EMPRESA TERRlTORlAL 
PIRATININGA LTDA., tendo por objeto lotes havidos pelo reque
rente através de compromisso particular de compra e venda devida
mente inscritos n.o 12.0 Cartório de Registro de Imóveis. 

2 - Incompetente é a Vara de Registros Públicos para pro
cessar e julgar este feito . 

Conforme o artigo 38, item I, do Código Judiciário vigente, esta 
Vara é competente para julgar feitos relativos aos registros públicos, 
"inclusive os de loteamento de im6veis". 

No caso em exame, não se trata de feito relativo à matéria 
registária, não se havendo falar, também, em feito relativo a lotea
mento de imóveis. 

Diz respeito, isto sim, ao cumprimento de uma "obrigação de 
fazer", que, por não atendida, enseja, ante o Decreto-Iei D.O 58, a 
medida do artigo 346 do Código de Processo Civil. Note-se que 
"embora a promessa de contrato consista em uma obrigação de fazer, 
nem por isso, em alguns casos, deixa de ser obrigatório, não se 
resolvendo em perdas e danos, precisamente porque, nas obrigações 
de fazer, desde que a prestação possa ser exigida, a ela tem direito 
o credor, e, no caso, possível é exigir a prestação uma vez que a 
sentença valerá como escritura, para efeitos da transcrição ( ... ). 
O Decreto-lei n.o 58, afinal, aderiu a essa doutrina, que é a verda
deira, como brilhantemente demonstrou o professor FILADELFO 
AZEVEDO, e emprestou força executória ao contrato preliminar, 
na hipótese da venda de lotes em prestações (CARVALHO SANTOS, 
in "Código de Processo Civil Interpretado", vaI. IV, 6." ed., 1964, 
Freitas Bastos, pág. 456). 

Saliente-se que os feitos relativos a loteamento de imóveis são 
aqueles indicados no artigo 345 do Código de Processo Civil, in 
verbis: "quando terceiro impugnar o registro de imóvel loteado para 
vender em prestações, ou quando o oficial tiver dúvida em registrá-lo, 
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os autos serão conclusos ao Juiz competente para conhecer da im
pugnação ou dúvida", que, no caso, é o Juiz da Vara de Registros 
Públicos. 

Porta0 to, só é da competência da Vara de Registros Públicos, 
por envolver matéria registária, as questões concernentes às impug
nações e dúvidas, referidas no citado artigo 345 do Código de Pro
cesso Civil, e não as queslões que envolvam direito pessoal entre o 
compromiteote e o compromissário, regidos pelo artigo 346 do mesmo 
diploma legal adjetivo. 

Consigne-se que o próprio legislador estadual, no artigo 42, item 
lI, letra "d", da Resolução TJ - 0.° 1, de 1971, diferenciou as 
"ações de loteamento" das "de adjudicação compuIs6ria", ao se re
ferir à competência recursuaI do Segundo Tribunal de Alçada Civil. 

Assim, quaoto às adjudicações compulsórias, a competência é 
de um dos Juízos das Varas Cíveis (artigo 34, item I, do Código 
Judiciário), salvo a competência dos Juízes das Varas Distritais 
(artigo 26, item I, letra "a", da Resolução T.J. - n.o I, de 1971). 

3 - Isto posto, dando o Juizo de Direito da I.a Vara de 
Registros Públicos por incompetente em razão da matéria, determino 
a remessa destes autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Ca
pital, para os fins devidos, pagas as custas na forma da lei. 
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PROCESSO N.o 6.992/ 73 

Vistos, etc. 

Arrematação judicial só pode ser anulada através da via con
tenciosa. Enquanto não anulada, a respectiva carta de arrematação 
produz todos os seus legais e jurídicos efeitos, inclusive, para a sua 
trallSCrição no Registro Imobiliário competeJ)te. Em ocorrendo a 
anulação judicial da arrematação, resta nula, também, a transcrição 
da respectiva carta e, em decorrência, todos os demais atos regis
tários que se seguiram à mesma transcrição. 

A falta de notificação do credor bipotecário induz a nulidade 
da arrematação. Porém, a arrematação que ocorra, apesar desse 
vício, produz todos os seus efeitos, enquanto não se desconstituir 
por ação adequada. 

Pode ser alienado ou compromissada a venda de im6vel objeto 
de penhora inscrita. Por isso mesmo nada obsta o registro do título 
respectivo, mesmo que ele seja oriundo de ato do Poder Judiciário. 

Na carta de arrematação, as partes iodicam-se pela autuação, 
sentença, auto de penhora, quanto ao alienante forçado, isto é, o 
executado, e pelo auto de arrematação, quanto ao adquirente. O 
preço indica-se pela arrematação, e como esta deve obedecer a certa 
base, pela avaliação que a estabelece. Para iodividuar a coisa, o auto 
de penhora, a avaliação, o auto de arrematação, bem como o re
gistro do imóvel arrematado. 

O artigo 4l do Decreto-Iei n.o 203, de 1970, disciplinado pelo 
Provimento C.G. - n.O 17/ 70, da Corregedoria Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo, não se aplica aos casos de venda judicial 
de imóveis. Por isso e para salvaguardar os reais ioteresses não só 
dos serventuários, como também da Fazenda Estadual e da Carteira 
das Serventias, o cálculo das custas, emolumentos e contribuições 
não será feito à vista dos valores tributários lembrados em tal Pro
vimento. Será, isto sim, diante do valor real do imóvel, encontrado 
no laudo de avaliação, que iostruir o título emanado da autoridade 
judicial competente, prevalecendo tal valor se superior ao da arrema
tação. Se, porém, o valor da arrematação, ou adjudicação, for supe
rior ao da avaliação, preval.ecerá aquele sobre este. 
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1 - ORIVALDO PIRES fez prenotar sob n.o 255.567, no 4.° 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, carta de 
arrematação de imóvel que, também, se acha hipotecado a Jorge 
Borges de Lima (inscrição n.O 21.581), bem como é objeto de pe
nhoras inscritas sob n.os 21.737, 23.517 e 25.441. Todavia, o Sr. 
Oficial do referido Registro de Imóveis adiou a pretendida trans
crição, poís, não tem notícia "de que tivesse sido devidamente inti
mado o credor hipotecário, ou de que tivesse sido instaurado o 
necessário concurso dos credores quirografários das penhoras". E, a 
propósito, disse justificar-se a dúvida, porquanto, conflitantes são os 
venerandos acórdãos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, 
prolatados no Agravo de Petição n.o 206.115, de Cafelândia, publi
cado no Diário da Justiça de 16 de maio de 1972, e no Agravo de 
Petição n.O 216.294, da Capital, publicado no Diário da Justiça de 
31 de janeiro de 1973, o primeiro, afirmando ser nula a arrematação 
em que se não notificou o credor hipotecário, e o segundo, dizendo 
que a não notificação não impede o registro da carta de arrematação, 
que produz efeitos ergnomoes. Outrossim, restou adiado o registro, 
também, porque, o apresentante do título não apresentou o recibo 
do imposto predial de 1973, para efeito de cobrança de custas e 
emolumentos, bem como não apresentou as negativas dos tributos 
municipais e estaduais. 

A dúvida mereceu a impugnação de fls. 24/27, instruída com 
os documentos de fls. 28 a 43 , tendo o suscitado se batido pela sua 
improcedência e comprometendo-se a apresentar as negativas exigi
das, após ter sido solucionada a questão que diz respeito aos crédito< 
hipotecário e quirografário. 

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pela impro
cedência da dúvida no ponto que diz respeito à necessidade de noti
ficação do credor hipotecário e na existência de penhoras inscritas, 
batendo-se, porém, pela procedência naquilo que tange à necessi
dade de apresentação das negativas de tributos, certo que o aviso
-recibo de imposto predial relativo ao ano de 1973 foi apresentado 
com a impugnação. 

2 - E acolhida merece a manifestação da douta Curadoria de 
Registros Públicos. 

Com efeito, em primeiro lugar, não se há dizer que tenha ou 
haja conflito entre os venerandos acórdãos apontados na suscitação. 
Ao contrário, ambos são conformes e, é possível dizer-se, se com
pletam. Realmente, no venerando acórdão prolatado no Agravo de 
Petição n.O 216.294, da Capital, sustentou o recorrente - a exemplo 
do que, em outras palavras, faz o suscitante nos presentes autos -
que "não tendo havido notificação do credor hipotecário da venda 
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judicial realizada nos autos da ação por último citada, esse ato era 
nulo de pleno direito, de conformidade com o art. 826 do Código 
Civil, como nula era a transcrição operada em prol do adjudicatário, 
devendo a eiva ser proclamada independentemente de ação direta, 
"ex-vi" do art. 229 da Lei dos Registros Públicos". Todavia, como 
bem ponderou o Egrégio Conselbo Superior da Magistratura ao en
frentar o problema, "é bem de ver que a nulidade que ora se pretende 
declarada somente poderá ser reconhecida através da via ordinária, 
ensejando-se aos interessados ampla dilação probatória. :e que a 
exegese que se há de extrair da regra do art. 229 do Decreto n.O 
4.857, de 09 de novembro de 1939, deve ser convenientemente 
ajustada ao temperamento pelo princípio insculpido no art. 859 do 
Código Civil, de acordo com o qual a transcrição prova existir o di
reito real a favor da pessoa da pessoa em cujo nome se inscreveu ou 
transcreveu. Essa prova, esclarece J. M. CARVALHO SANTOS, 
somente por meio de ação anulatória poderá ser destruida, porque só 
com a sentença é que poderá cancelar a transcrição ou a inscrição. 
E, até o cancelamento ser feito, a prova subsiste válida, operando 
todos os seus efeitos (Código Civil Brasileiro Interpretado, vol. X, 
7' ed., pág. 549). Nesse mesmo sentido o escólio de PONTES DE 
MIRANDA, bem lembrado pela decisão agravada. Entende o emé
rito jurista que, inexistente a notificação, nula é a arrematação; esta, 
entretanto, irá produzir os seus efeitos enquanto não se desconstituir 
por ação adequada (Comentários ao Código de Processo Civil, tomo 
XIU, 2.' ed., pág. 370) ("acórdão unânime do Conselbo Superior da 
Magistratura, em 24 de janeiro de 1973, no Agravo de Petição n.o 
216.294, da Capital, relator Desembargador JOS:e CARLOS FER
REIRA DE OLIVEIRA, in "Diário da Justiça de 31 de janeiro de 
1973"). 

Já o venerando acórdão proferido no Agravo de Petição n.O 
206.115, de Cafelândia, está a demonstrar, o quanto suficiente, que 
"a credora hipotecária, por não ter sido notificada judicialmente da 
realização da praça, geradora da carta de arrematação mencionada, 
intentou ação ordinária visando a sua anulação contra . . . , figurando 
como litisconsortes passivos necessários os titulares das transcrições 
n.os 5.845 e 6.210 .... A ação foi julgada procedente, determinando
-se a anulação da arrematação feita na ação executiva, bem como, 
nula foi declarada a transcrição n.o 4.516, pertinente à carta de arre
matação de ... A Sétima Câmara Civil do Egrégio Tribunal de 
Alçada, em grau de recurso, houve por bem confirmar a decisão em 
foco, salientando: "A arrematação verificada portou, realmente vIcio 
insanável, fazendo-se nula por fatta de notificação judicial da Autora, 
credora com hipoteca inscrita incidente sobre os imóveis objeto da 
execução (Cód. Civil, art. 826". . .. Em frente ao V. julgado foi 
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expedido o mandado de cancelamento de fls. . .. , referente à trans
crição 0.0 4.516, causadora da dúvida (art. 293 do Decreto-lei n.O 

4.857/ 39). Decretada a nulidade absoluta do ato que deu margem 
à transcrição n.o 4.516, ou seja, a arrematação feita na ação exe
cutiva, não subsiste o registro em tela, devendo, pois, preponderar 
a inscrição hipotecária a favor da firma que demandou a anulação 
daquele ato judicial, sobretudo não tendo havido sua liquidação (da 
hipoteca - art. 296 do Decreto-Iei n.o 4.857/ 39). Outrossim, como 
corolário, se o ato de alienação judicial não foi válido, devido à anu
lação proclamada, é curia! que o título derivado, a carta de arre
matação não poderá propagar seus efeitos, atingindo, porisso, as ven
das posteriores e suas transcrições, maculadas com o vício oriundo 
da arrematação. Relativamente aos terceiros, eventualmente de boa 
fé, o cancelamento não pode ocasionar danos, no entanto, na hip6tese, 
foram partes na ação de anulação, pelo que descabe esta defesa, 
acentuado, mais ainda, o resultado alcançado pela r. decisão agra
vada. Em suma, a pretensão do agravante improcede totalmente, 
eis que, anulada a transcrição principal n.O 4.516, da qual provieram 
as posteriores, estas oão poderiam subsistir diante do princípio da 
continuidade do registro" (ac6rdão unânime do Conselho Superior 
da Magistratura, em 08 de maio de 1972, no Agravo de Petição n.o 
206.115, de Cafelândia, relator Desembargador JOS":' CARLOS FER
REIRA DE OLIVEIRA, in "Diário da Justiça de 16 de maio de 
1972"). . 

Portanto, como se verifica, ambos os ac6rdãos, firmaram a tese 
de que a arrematação s6 pode ser anulada judicialmente, pela via 
contenciosa. Por isso, enquanto não anulada, a respectiva carta de 
arrematação produz todos os seus jurídicos efeitos, merecendo, assim 
e em princípio, transcrita no Registro Imobiliário competente. Porém, 
em ocorrendo a anulação judicial da arrematação, por um vício qual
quer - verbi grafia, a Calta de notificação de eventual credor hipote
cário (caso destes autos) para o ato -, Jlula é a respectiva transcri
ção, que passou a não ter um suporte fático válido, dada a nulidade 
da carta de arrematação. Em decorrência, são nulas, em princípio, 
todos os demais registros que se seguiram à mesma transcrição. 

Pois bem! No caso concreto dos autos, o suscitado comprovou 
ter sido o credor hipotecário notificado do leilão em que ocorreu a 
arrematação. Inconformado com esta, o credor hipotecário a impug
nou, tendo o MM. Juiz do feito proferido decisão homologatória, 
contra a qual apelou o credor hipotecário. Porém, a Colenda Se
gunda Cãmara do Tribunal de Alçada Cível deu por improvido o 
apelo, afirmando que "válida foi a realização do leilão, cumprido que 
está o disposto no art. 826 do C6digo Civil. Quanto ao concurso de 
credores também não há motivo para a nulidade pretendida, dado que 
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poderá versar sobre o preço, segundo estabelece o art. 1.017 do 
Código de Processo Civil, tendo para isso o digno magistrado deter
minado a sustação do levantamento da importância depositada pelo 
arrematante" (acórdão da Segunda Cãmara do Tribunal de Alçada 
Civil, em 14 de março de 1972, na Apelação Cível n.O 171.776, de 
São Paulo, relator Juiz LAIR LOUREIRO, in Uso 35/ 36 destes 
autos). 

E, como bem salientou o suscitado, tais elementos não consta
ram da carta de arrematação, eis que, não exigidos para a regula
ridade da mesma, uma vez que não exigidos pelo artigo 980 do 
Código de Processo Civil. Lembre-se, a propósito de tal dispositivo 
legal, que "a carta de arrematação, que deve ser assinada pelo Juiz, 
que houver presidido o ato da praça, ou por seu substituto legal, 
compãe-se das peças que o texto supra enumera, como elementos 
essenciais à sua validade. Não pode a carta de arrematação ser 
extraída enquanto pendente qualquer recurso" (CARVALHO SAN
TOS, in "Código de Processo Civil Interpretado", vol. X, 6." ed., 
1964, Freitas Bastos, pág. 192). E saliente-se que "na carta de arre
matação, as partes indicam-se pela autuação, sentença, auto de pe
nhora, quanto ao alienante forçado, isto é, o executado, e pelo auto 
de arrematação, quanto ao adquirente. O preço indica-se pela arre
matação, e como esta deve obedecer a carta-base, pela avaliação que 
a estabelece. Para fixar a causa (expropriação forçada) temos a 
autuação, a sentença. Para jndividuar a coisa, o auto de penhora, a 
avaliação, o auto de arrematação, devendo acrescentar-lhe o número 
do registro do imóvel arrematado (Decreto-lei n.o 4.857, de 25 de 
novembro de 1931, arts. 214, 222 e 224). Em satisfação à legis
lação estadual sobre transmissão de propriedade, deve constar a 
quitação dos impostos, inclusive o pagamento da cisa" (JORGE 
AMERICANO, in "Comentários ao Código de Processo Civil do 
Brasil", 4.° vol., 2.a ed., 1960, Saraiva, pág. 245). 

Assim, carta de arrematação que atenda tais requisitos, em 
princípio, não pode ter obstáculos à sua transcrição, sendo desne
cessário que venha acompanhada de prova de ter sido notificado 
eventual credor hipotecário para a praça ou que tenha sido instau
rado ocasional concurso de credores, eis que, tais provas não são 
exigidas para a validade e eficácia da carta de arrematação, que se 
aterá ao que disposto está no artigo 980 do Código de Processo Civil. 

Quanto a existência de penhoras i.nscritas, também, não havia 
obstáculo à transcrição da carta de arrematação, eis que, como vem 
sendo decidido, inclusive, por este Juízo, "a inscrição da penhora 
não obsta a transferência do domínio, sabido que o seu efeito prin
cipal é caracterizar o estado de má-fé do terceiro adquirente. Como 
dilucida o douto MM. Serpa Lopes, comentando o sistema do Código 
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Civil alemão, ". .. a doutrina, perfeitamente, ajustá.vel entre nós, é 
no sentido de que a inscrição não priva a disponibilidade do direito 
em favor de terceiro, mas essa disponibilidade do direito é inefi.caz, 
tanto quanto aniquile ou afete o direito pleiteado na ação que estiver 
inscrita" (Tratado dos Reg. Públicos, TI, pág. 419). A alienação e o 
registro, portanto, deverão subsistir até que sejam desfeitos através 
dos meios regulares, mediante ação direta do interessado. E isto 
porque, uma vez efetuada a transcrição, ou a inscrição de título cons
titutivo de algum outro direito diverso da propriedade, presume-se 
pertencer o direito real à pessoa em cujo nome se transcreveu ou 
inscreveu (Código Civil, art. 859). Na precisa lição de Caio Má.rio, 
"o que se deve inferir, é que, se se considera dono quem figura no 
registro como titular do direito, assim deve ser tratado enquanto não 
cancelar ou anular, uma vez que o registro é ato causal, e exprime 
sua força na dependência do negócio jurídico subjacente" (Inst. de 
Dir. Civil, vol. IV, pág. 99). E nesse sentido é a jurisprudência 
deste Egrégio Conselho Superior da Magistratura (R.T., 440/ 136 e 
Rev. de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado, XV /502)" 
(acórdão unânime do Conselho Superior da Magistratura, em 06 de 
outllbro de 1972, no Agravo de Petição n.O 211.626, de São Paulo, 
relator Desembargador JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, 
in "Diário da Justiça de 14 de outubro de 1972", pág. 8). 

Assim, e considerando que "a existência de penhora, devida
mente inscrita, não impede a alienação do imóvel, inclusive a oriunda 
do Poder Judiciário, sendo, conseguintemente, permitido o seu re
gistro" (acórdão unânime do Conselho Superior da Magistratura, em 
24 de março de 1972, no Agravo de Petição 0.° 200.303, de Santos, 
relator Desembargador JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, 
in "Rev. dos Tribs.", vol. 440, pág. 136), é tempo dos Oficiais de 
Registro lmobiliá.rio não mais temerem as implicações com tais re
gistros. Aliás, na representação que a Companhia Brasileira de 
Artefatos de Borracha dirigiu contra o Sr. Oficial do 2.° Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, deixei bem assente ter 
o referido serventuá.rio agido com a máxima lisura ao inscrever 
compromisso de compra e venda de imóvel que era objeto de pe
nhora inscrita. 

E note-se que a questão relativa à noticia de existência ou não 
de concurso de credores quirografários das penhoras é estranha a 
este processo de dúvida - embora invocada na suscitação -, pois, 
como acima já se salientou, tal concurso de credores "poderá versar 
sobre o preço, segundo estabelece o art. 1.017 do Código de Pro
cesso Civil, tendo para isso o digno magistrado determinado a susta
ção do levantanlento da importância depositada pelo arrematante" 
(do supra mencionado acórdão unânime da Segunda Câmara do Tri-
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bunal de Alçada Civil, na Apelação Cível n.O 171.776, de São 
Paulo, relator Juiz LAIR LOUREIRO, in fls. 35/ 36). 

No que tange à exigência de apresentação de aviso-recibo do 
imposto predial, feita conforme o Provimento C.G. 0.° 17/ 70 da 
Corregedoria Geral da Justiça, cabe dizer que o suscitado acabou 
por exibir o documento, juntamente, com a sua impugnação (fls. 40). 
No entanto, a exigência era despicienda, porque, tal provimento só 
diz respeito a atos que não se confundam com a venda judicial da 
coisa. Nesta, como ocorre na arrematação em pauta, é possível en
contrar-se o valor real do bem imóvel, no laudo de avaliação que 
for aceito pelo magistrado do feito. Sendo a arrematação feita por 
preço abaixo do encontrado na avaliação, prevalecerá o da avaliação; 
se, todavia, for superior o da arrematação, .prevalecerá este sobre o 
da avaliação judicial. Com isso estará atendida a regra do artigo 41 
do Decreto-lei Estadual n.O 203, de 1970, discipliuado pelo supra 
aludido Provimento e que visa "salvaguardar os interesses não só dos 
serventuários, como também e principalmente da Fazenda Estadual 
e da Carteira das Serventias". 

A propósito, note-se que o laudo de avaliação encontrou o valor 
real do imóvel como sendo o de CrS 15.000,00 (quinze mil cruzei
ros), enquanto que o valor venal constante no aviso-recibo do im
posto predial para o ano de 1973 é da ordem de CrS 12.462,00 
(doze mil, quatrocentos e sessenta e dois cruzeiros), tudo conforme 
consta das fls. 14/ 16 e 40. O maior lance obtido no leilão foi o 
do suscitado, na base de dez mil cruzeiros (Cr$ 10.000,00). Assim, 
para efeito do cálculo de custas, no caso concreto, deve prevalecer o 
valor da avaliação, por representar o valor real da coisa transmitida 
pela via judicial, desprezando-se qualquer outro valor para o seu 
cálculo. 

Por fim, quanto às negativas de tributos estaduais e municipais, 
reconheceu o suscitado estar em falta com elas. Alegou, na sua 
impugnação, que o débito tributário incidente sobre o imóvel atinge 
a cifra de três .mil cruzeiros (Cf 3.000,00), só não o saldando, 
porque, negava-se o suscitante a registrar a carta de arrematação. B 
com essa recusa, não iria dlspender tão significativa impnrtância. 
Porém, se obtivesse solução favorável ao registro do referido título, 
por afastadas as questões relativas à notificação do credor hipotecário, 
à existência de penhoras inscritas e a instauração de concurso de 
credores, pagaria tal débito tributário, apresentando, em seguida, as 
respectivas negativas ao suscitante. 

Como se vê, nesse ponto assiste razão ao suscitante, pois, o 
próprio suscitado confessa haver débito tributário que impede a ex
pedição das negativas respectivas. 
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Nesse ponto, bem andou o suscitante em adiar o registro da 
carta de arrematação, sendo despiciendas maiores clivagações a res
peito, mesmo porque O registro não poderia ser lavrado para poste
rior apresentação de tais negativas. 

3 - Por todo o exposto, julgo procedente a dúvida DO ponto 
em que se refere à inexistência de certidões negativas dos tributos 
incidentes sobre o imóvel objeto da carta de arrematação, julgando-a 
improcedente em todos os demais pontos da suscitação, em tudo 
pagas as custas na forma da lei. 

Cumpra-se o artigo 218 do Decreto 0.° 4.857, de 1939. 
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PROCESSO N.o 10.366/ 73 

Vistos. etc. 

- "Casamento de brasileiros, sendo um desquitado e outro 
solteiro, realizado no exterior, não é reconbecível no Brasil". 

- ".e nula de pleno direito e sujeita o cartório que a lavrou às 
sanções cabíveis, escritura pública de "adoção de nome", pela qual 
mulher solteira adota nome do seu companbeiro desquitado". 

- "Não pode a companheira averbar os apelidos do concubino 
à margem do seu registro de nascimento". 

I. SARIT A LIGIA PEREIRA, qualificada na inicial, tendo 
se casado, na Bolívia, com Francisco Matarazzo Neto, que é desqui
tado, pede que este Juízo determine o acréscimo ao seu nome o de 
seu companheiro, passando, pois, a chamar-se SARITA LIGIA PE
REIRA MATARAZZO, ou, então SARITA PEREIRA MATA
RAZZO, conforme consta da certidão de seu casamento na Bolívia. 

° Ministério Público ofereceu O parecer de fls. 20 a 25, no qual 
opina contra a pretensão inicial. 

2. Merece acolhida o bem lançado parecer de lavra do erui
nente Curador de Registros Públicos, em exercício, Dr. Hamilton 
Lima Barros. 

Com efeito, a requerente, que é solteira, contraiu matrimôuio, 
na Bolívia, com Francisco Matarazzo Netto, que, apesar de ser des
quitado (fls. 11, certidão de casamento, com certidão de desquite) 
qualificou-se como divorciado (fls. 12, "certificado de Matrimônio do 
Registro Civil da Bolívia"). 

Tal casamento entre o suposto "divorciado" e a requerente ocor
reu em 30 de maio de 1970 (cf. fls. 12), quando é certo que a sen
tença de desquite amigável data de 15 de abril de 1970 e o venerando 
acórdão, que a confirmou, data de 26 de junbo do mesmo ano (cf. fls. 
11. v.o). 

E é verdade que, conforme o aludido "certificado de matrimônio", 
a requerente passou a assinar "Sarita Pereira Matarazzo". Certo, 
também, que logrou obter no 3.° Cartório de Notas da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo, Brasil, escritura pública, lavrada às 
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fls. 156 do Livro de Notas n.O 787, que, sob a epígrafe "Escritura 
de Adoção de Nome", encerra um verdadeiro "Contrato de Casa
mento", no qual, também, adota o nome de "Sarita Pereira Mata
razzo". Aliás, a lavratura de tal escritura em serventia sujeita à 
corregedoria permanente deste Juízo, será objeto de regular apuração 
administrativa-disciplinar; sem prejuízo de outras providências que o 
Ministério Público houver por bem tomar. 

3. Pois bem! O ato jurídico que diz respeito ao matrimônio 
da requerente, ocorrido na Bolívia, é considerado como viciado, no 
Brasil. Note-se que a requerente e seu companheiro residem e são 
domiciliados no Brasil. São brasileiros natos, sendo ela solteira 
e ele desquitado. Por isso a lei aplicável é a nossa, ex vi do artigo 
7.°, coput, da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. 

Assim, não podendo ocorrer, no Brasil, o casamento do varão, 
por ser desquitado, ele e a requerente procuraram o que, no Direito 
Intemacional Privado, costumou-se denominar "Juízo Facilitário" da 
Bolívia. E, naturalmente, para O seu intento de fraudar a lei, como 
se tenta fraudar a brasileira, o varão se apresentou como "divorciado", 
embora esse não seja o seu estado civil; e, assim, o casal contraiu 
o matrimônio boliviano. 

Mas, mesmo admitindo, para argumentar, que o varão fosse 
"divorciado", mesmo assim não seria de dar validade ao casamento 
da requerente, pois, "se não reconhecemos o divórcio de brasileiros, 
por preceito imperativo de ordem pública, não devemos, em conse
qüência, reconhecer efeitos ao novo casamento contraído no exte
rior. Não interferimos na órbita da soberania estrangeira, onde pro
ferida a sentença do divórcio é realizado o casamento. Os atos não 
podem ser considerados inválidos pela Justiça brasileira, que apenas se 
limitará a não reconhecer efeitos aos dois atos. J:: precisa a linguagem 
da Lei de Introdução ao Código Civil: "Não será reconhecido no 
Brasil o divórcio, se os cônjuges (orem brasileiros" (art. 7.0 § 6.°, 
L" parte). Não se diz que é nulo" (OSCAR TENÚRlO, in "Direito 
Internacional Privado", vol. n, 6." ed., 1961, Freitas Bastos, n.o 
793, pág. 130). 

Como observei em sentença prolatada nesta mesma L" Vara de 
Registros Públicos aos J J de setembro de 1972, sentença essa 
publicada em "O Estado de São Paulo", edição de 8 de outubro de 
1972, pág. 104, e em "Diário Comércio & Indústria", edições de 
30 de novembro e 1.0 de dezembro de 1972, págs. 4, respectivamente, 
"há. no caso, evidente fraude à lei. Tal fraude, como observa Oscar 
Tenório, existe "toda vez que a pessoa, por ato deliberado, se subtrai 
ao império da regra jurídica e se submete à regra de outro sistema 
jurídico mais benevolente" e, dessa forma, a lei imperativa "considera 
ineficaz o ato constituído segundo a lei estrangeira mais branda, 
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procurada deliberadamente pela pessoa" ("Direito Internacional Pri
vado", 1953, pág. 247). No caso, tal subtração ao império da lei 
brasileira, lei do domicílio, está evidenciada seja em relação ao côn
juge-varão, seja em relação à apelante" (acórdão unânime da Ter
ceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22 de 
setembro de 1960, na apelação cível n.o 103 .519, da Capital, relator 
Desembargador HOEPPNER DUTRA, in "Revista dos Tribunais", 
volume 305, pág. 333)". 

Em assim sendo, por ser ato jurídico sem a menor eficácia entre 
nós, o matrimônio realizado na Bolívia não tem o condão de outorgar 
à requerente os apelidos do Seu companheiro, embora conste do alu
dido certificado de D1lItrimônio que "La esposa de casada tirmará como 
Sadta Pereira Matarazzo" (tis. 12). E melhor sorte não se poderia 
lograr com a ''Escritura de Adoção de Nome", já referida, que não 
atende o artigo 82 do Código Civil Brasileiro, que, dentre os elementos 
constitutivos dos atos jurídicos, exige que tenha objeto lícito. E, 
como salienta WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, "no 
tocante ao objeto, impõe a lei que este seja lícito (art. 82). A ex
pressão é ampla. Da sua compreensão se excluem: a) atos con
trários à moral, à ordem pt,blica e aos costumes. São vedados assim 
os contratos de corretagem matrimonial e aqueles pelos quais homem 
e mulher se comprometem a viver como marido e mulher, sem ca
samento; b) . . . A sanção é a nulidade do ato (art. 145, n.o lI)" (in 
"Curso de Direito Civil", 1.0 vaI., Parte Geral, 8.a ed., 1971, Sa
raiva, pág. 185). Lembre-se que "os atos lícitos só se consumam 
em face do direito, quando suscetíveis de produzir alguma aquisição, 
modificação ou extinção dos direitos ou obrigações", conforme o 
magistério de SERPA LOPES, no seu "Curso de Direito Civil, vaI. 
I, 5." ed., 1971, Freitas Bastos, n.o 244, pág. 356. Como tal escri
tura pública não tem finalidade jurídica amparada na lei, resulta que 
ela é nula de pleno direito, por constituir ato ilicito, como ora se 
reconhece nos termos do artigo 145, item lI, combinado com o ar
tigo 146, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro. 

Ressalte-se, até mesmo, que não é o fato da certidão de nasci
mento da menor Verena, filha da requerente com o seu compa
nheiro, trazer estampado ser ela [ilha da Sarita Pereira Matarazzo, que 
dá o direito à requerente de usar os apelidos do marido, segundo a lei 
brasileira. Aliás, solução igualmente à buscada pela requerente e seu 
companhejro, data venia, não tem razão de ser, isto é, esconder o con
cubinato da filha. Esta, na certa, mais dia menos dia, terá conheci
mento do que se passa com seus pais, de nada influindo que a sua mãe 
\Ise ou não os apelidos de seu pai. O que importará a ela, então, 
é que esses pais continuem a ter aquilo que afirmaram no item 4 
da inicial, isto é, continuem a manter "uma vida familiar honesta e 
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rígida aos princípios morais que regem a vida social brasileira", em
bora sua mãe seja uma jovem senhora de vinte e dois anos de idade 
(cf. sua certidão de nascimento, Uso 8) e seu pai nm idoso senbor de 
50S5eola e tres aoos de idade (cf. sua certidão de casamento, Us. 11). 

Portanto, autorizar este Juízo que se inclua o patroDÍmi.co do 
varão no nome da requerente será ser conivente com a fraude à 
lei brasileira, que merece observada em todo o seu rigor. 

4. g verdade que alguns julgados isolados de Tribunais brasi
leiros têm admitido tal inclusão do apelido do companheiro no nome 
da companheira. 

A propósito, bem lembrou o douto Curador de Registros PÚ
blicos, em exercício, Dr. HAM1LTON UMA BARROS, que "origi
nou-se este entendimento do desejo - não se podo negar que de certo 
alcance social - de proteger uniões prolongadas de pessoas impedidas 
li .. casar. Salvo engano desta Curadoria, o primeiro pedido deferido 
fol o da companheira do maestro Villa Lobos, pelo Tribunal de Jus
tiça do então Distrito Federal" (cf. parecer, fls. 23, final). E não é 
demais dizer que, recentemente. foi cassada decisão do MM. Juiz 
de Direito Titular da Vara, o eminente Dr. GILBERTO VALENTE 
DA SILVA, sob o fundamento de que aJuÍZo causou à requerente 
"evidente cerceamento ao seu direito de provar ou tentar provar a 
legalidade da adição pretendida" (cf. "Revista de Jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo", vaI. 23, pág. 110). 

Mas. no caso presente, repete-se, não se é mesmo de deferir-se 
o pedido inicial, conforme será, a seguir, exposto. Com efeito, pri
meiramente, porque, a situação da requerente, conlorme o alegado e 
provado nos autos, não é a mesma da companheira do maestro Villa 
Lobos, como bem consignou o j,\ aludido Curador de Registros PÚ
blicos, em exercício, Dr. Hamilton Lima Barros, in vcrbis: "a Re
querente "casou-se" em 1970, sendo biologicamente improvável que 
a união de uma jovem de 19 anos com um homem de 60 - pela 
sobre-vida que este deverá ter - vá durar decênjos, como as em 
que o pedido, por mera liberalidade e contra lei, repetimos, foi defe
rido" (do parecer, fls. 23/24). Ao depois, porque, não se há falar 
em cerceamento de defesa, de vez que despicienda será qualquer 
justificação, conforme critério inculcado pelo venerando acórdão do 
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo acima indicado, pois, os 
fatos alegados na inicial estão bem comprovados, certo que "fala-se, 
muito comumente, "na prova de um direito", mas a expressão é de 
receber-se com certa reserva, e entender-se como sendo pura meto
nímia. O que se prova é o fato, e como ex facto oritur ius, dele se 
extraem as consegüências jurídicas. Nasce o direito, para o seu ti
tular, seja de um fato volitivo (declaração de vontade como pressu-
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posto do negócio jurídico), seja de um acontecimento. Em qualquer 
caso há um fato, e é este que deve ser provado, por quem invoca a 
existência do direito. Daí a procedência do brocardo "da mihl fac· 
tum, dabo !ibi jus". Mesmo em Juízo, quando a parte se esforça 
para convencer do seu direito, o que faz é salientar a evidência do 
fato, e auxiliar o juiz a chegar ao direito por via de um processo 
mental de raciocínio" (Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições 
de Direito Civil", vol. I, 2." ed., 1966, Forense, n.o 103, pág. 352). 

-E tem mais! Efetivamente, "a lei não consagra a possibilidade 
da aquisição do patronímico pelo uso, o que evidentemente não po
deria ser de outro modo, de vez que o patronímico, em princípio, 
deve decorrer de relações de família que na verdade existam. Por 
isso se chama também - nome de família" (R. Limongi França, 
In "Do Nome Civil das Pessoas Naturais", 2.' ed., 1964, Ed. Revista 
dos Tribunais, pág. 241, n.o 5). Note-se que, pela lei brasileira, não 
há nenbuma relação familiar a justificar a adoção do nome do com
panheiro pela companheira, certo, também, que não consta teoba a 
requerente familiar, ou melhor dizendo, ascendente com o patro
n.ímico "Matarazzo". 

Por isso mesmo é de ser lembrado venerando acórdão no sentido 
de que "não é de se autorizar à mulher a adoção de sobrenome alheio, 
inculcando perante a sociedade sua integração na família do homem 
com quem vive e uma aparente legalização de uma união consti
tuída à margem do Direito. Não pode, assim, a companheira aver
bar o sobrenome do concubino à margem do registro de seu nasci
mento, para passar a usar sobrenome que tal" (cr. "Rev. dos Tribs.", 
324/ 165). Essa orientação se justifica plenamente. Direito ao uso 
do nome a apelante adquiriria pelo casamento, por justas núpcias, 
não pela circunstância de, ... , viver maritalmente com o compa
nheiro" (acórdão unânime da 5." Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, em 23 de abril de 1971, na Apelação Cível 
n.O 197 .224, de São Paulo, relator Desembargador HILDEBRANDO 
DANTAS DE FREITAS, acórdão ainda não publicado em reper
tórios). 

Aliás, nesse sentido tive oportunidade de decidir, nesta mesma 
Vara, no Processo 0.° 6.904/ 72, bem como no Processo n.o 9.852/ 72, 
sendo que, do venerando acórdão que confirmou a decisão no último 
processo, consta o tópico seguinte: "Em nosso direito o casamento 
é indissolúvel (Constituição Federal, art. 175, § 1.0) e só se dissolve 
pela morte de um dos cônjuges (Código Civil, artigo 315, parágrafo 
único)", para concluir, como concluiu, que, apesar do desquite do 
varão, o seu casamento, ainda, "produz os efeitos de um matrimônio 
válido", pelo que era impossível à sua companheira adotar os seus 
apelidos (acórdão unânime da 6.' Câmara Civil do Tribunal de 
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Justiça de São Paulo, em 30 de março de 1973, na Apelação Cível 
0.° 219.653, de São Paulo, relator Desembargador SOUSA LIMA, 
acórdão ainda não publicado em repertórios). E a isso é possível 
acrescentar-se que "a família é constituída pelo casamento e terá 
direito à proteção dos Poderes Públicos" (artigo 175, capot, da 
Constituição Federal vigente). 

5 - Poder-se-ia dizer que "deve o juiz ajustar o preceito legal 
à evolução e à realidade, sagrando o texto para dela lirar o direito 
harmonizável com a situação objetiva. Situações novas exigem novas 
soluções. O direito não é jogo esotérico de palavras, mas disciplina 
realística da vida" (ae6rdão das Câmaras Civis Reunidas do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, em 8 de abri l de 1964, na revista n.O 93.679, 
de São Paulo, relator Desembargador CORREA FRAGOSO, in 
"Livro de Registro de Acórdãos n.o 505", fls. 98 e seguintes) . Mas, 
em verdade, "a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, comple
tar e compreender; porém não - alterar, corrigir, substituir" (GezA 
KISS e BROTT, citados por CARLOS MAXIMILIANO, in "Her
menêutica e Aplicação do Direito", 1951, págs. 106/ 107). 

Assim, "a liberdade de exegese atribuída aos juIzes não chega, 
porém, a autorizar o descumprimento da lei, nem mesmo de julgá-la, 
ainda que a reconheça inconveniente ou inoportuna. Ao juiz, (e 
muitas vezes se tem dito), não cabe julgar se a lei é boa ou má, mas 
apeoas interpretá-la e aplicá-Ia" (acórdão unânime da 5.a Câmara do 
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em 04 de junho de 1969, na 
Apelação Cível n.o 117.431, de São Paulo, relalor Ministro OLAVO 
TABAJARA, in Processo n.O 3.091/68 da 4.a Vara Distrital da Ca
pital - Santana). 

Poder-se-ia argumentar, como se argumenta, que a lei não veda 
a alteração do nome da requerente, como pretendida. E, em razão 
disso, se concluiria, como se vem concluindo, que, não vedando a 
lei, permitido é que tal ocorra. 

Porém, assim, com a devida vênia, não pode ser. Positivamente, 
na atualidade, se firmou a natureza jurídica do nome no sentido de 
que este "é concebido como um direito de caráter pessoal, porém 
absoluto e sem se desconhecer o seu cunho publicistico e como tal 
tutelado. GANGI aplaude essa orientação, frisando que a pessoa não 
tem somente o direito de trazer o nome que lhe haja sido atribuído, 
como ainda assiste, em face do Estado, a obrigação de o trazer" 
(SERPA LOPES, in "Tratado dos Registos Públicos", vo\. I, 5.a ed., 
1962, Freitas Bastos, n.o 73, pág. 168). Portanto, na atualidade, a 
pessoa natural tem um verdadeiro direito público a proteger O seu 
nome civil. Em assim sendo é de ser lembrado que, para o caso, o 
titular do nome só poderá ter a alteração pretendida se a lei expressa-
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mente torná-Ia viável, sendo inaplicável, pois, o entendimento de que 
é permitido o que a lei não proíbe expressamente. 

Por isso tudo é que, data veDia, não pode o Juízo substituir-se 
ao legislador, abandonando o direito escrito, a condição inconcussa 
da lei, sob o pretexto de buscar o ideal de justiça, como se refere 
CARLOS MAXIMlLIANO, apoiado em FRITZ BEROLZHEIMER 
(in obra e ed. cits., pág. 107), mormente aqui, que se trata de mero 
processo de jurisdição voluntária. 

6 - Pelo exposto, INDEFIRO o pedido inicial, formulado por 
Sarita Ligia Pereira, que pretendia alterar o seu nome para Sarita 
Ligia Pereira Matarazzo ou Sarita Pereira Matarazzo, pagas as custas 
pela requerente. 

Extraiam-se xerox da inicial e da escritura pública de "adoção 
de nome" (fls. 15 e verso), bem como desta decisão, xerox essas que 
serão R. e A. pela Corregedoria Permanente, vindo, a seguir, os autos 
respectivos conclusos para os devidos (ins. 

( 

Registre-se esta decisão, requisitando-se a necessária xerox. 

Publique-se e intimem-se. 

Datilografei. 

São Paulo, 11 de setembro de 1973. 

O Juiz de Direito, 
ALVARO LAZZARINI 

240 - BOLETIM DA ASSOClACI0 DOS SERVENTUilUQS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO • 



LEIS E DECRETOS 

FEDERAIS 

LEI N.o 6 .063 - DE 27 DE JUNHO DE 1974 

Altem a data de entrada em vigor do Código Penal (Decreto-lei 0.° 
1.004, de 21 de outubro de 1969, com alterações posteriores) 
e dos artigos 3.°, 4.° e 5.° da Lei 0.° 6.016, de 31 de dezembro 
de 1973 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1.0 - O Código Penal instituído pelo Decreto-lei n.o 1.004, 
de 21 de outubro de 1969, com as alterações posteriores, bem como 
os artigos 3.°, 4.° e 5.° da Lei n.O 6.016, de 31 de dezembro de 
1973, entrarão em vigor juntamente com o novo Código de Processo 
Penal. 

Art. 2.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

BrasOia, 27 de junbo de 1974; 153.° da Independência e 86.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Falcão 

(D.O.U., 27-06-74) 

BOLETIM DA ASSOClACI0 DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIOA DO ESTADO DE 81.0 PAULO • - 24 1 



..... 

LEI N.o 6 .064 - DE 28 DE JUNHO DE 1974 

Altera a redação do Artigo 310 da Lei n. o 6.015, de 31 de dezem
bro de 1973, e dá outras providências 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - O Ar!. 310 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, passa a ter a seguinte redação: 

"Ar!. 310 - Esta Lei entrará em vigor em todo o território 
nacional no dia 1.° de julho de 1975, revogadas as disposições em 
contrário. Neste dia lavrarão os oficiais termo de encerramento nos 
livros e dele remeterão cópia ao Juiz a que estiverem subordinados, 
podendo ser aproveitados os livros antigos, até o seu esgotamento, 
mediante autorização judicial e adaptação aos novos modelos, sem 
prejuízo do cumprimento integral das disposiçães desta Lei, inician
do-se nova numeração". 

Ar!. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogados o Decreto-lei n.o 1.000, de 21 de outubro de 1969, 
e as disposições em contrário. Quando do ;rticio da vigência da Lei 
n.o 6.0 15, de 31 de dezembro de 1973, ficarão revogados a Lei n.O 
4.827, de 7 de março de 1924, e os Decretos números 4.857, de 
9 de novembro de 1939; 5.316, de 2 de fevereiro de 1940; e 5.553, 
de 6 de maio de 1940. 

Brasília, 26 de junho de 1974; 153.° da Independência e 86.° 
da República. 

ERNESTO GEISEL 

Armando Falcão 

(D.O.V., 28-06-74) 
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ESTADUAIS 

LEI N.o 216 - DE 27 DE MAIO DE 1974 

Dá nova redação ao "capu!" e ao § 2.° do artigo 48 da Lei n.o 
10.394, de 16 de dezembro de 1970 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - O "caput" e o § 2.° do artigo 48 da Lei 0.° 
10.394, de 16 de dezembro de 1970, mantidos os demais parágrafos 
desse dispositivo, ficam assim redigidos: 

"Artigo 48 - Para a juntada do instrumento de mandato ju
dicial ao processo, deverá ser paga uma contribuição, por mandante, 
de 2 % sobre o salário mínimo vigente na Capital do Estado, arre
dondando-se para mais a fração de cruzeiro. 

§ 1.0 _ ..... . .. .. ............... . ...... . . . . . ..... . 

§ 2.° - Pela juntada de substabelecimento será paga a con
tribuição fixa de 2 % sobre o salário mínimo vigente na Capital, 
qualquer que seja o número de mandatos substabelecidos, observado 
o arredondamento previsto no "caput" desse artigo. 

§ 3.0 - . . .................... . ...... . . ... ...... .. . 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor no primeiro dia do mês 
seguinte ao de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de maio de 1974 

LAUDO NATEL 
Waldcmar Mariz de Oliveira Júnior, Secretário da Justiça 
Carlos Antonio Rocca, Secretário da Fazenda 
Ciro Albuquerque, Secretário do Trabalho e Administração 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa aos 27 de maio 
de 1974. 

elson Peterscn da Costa, Diretor Administrativo-Substituto 

(D.O.J ., 28-05-74) 
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LEI N.o 257 - DE 17 DE JUNHO DE 1974 

Cria Cartórios de Protestos de TItulos na Comarca da Capital 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo 
a seguinte lei : 

Artigo 1.° - Ficam criados, na Comarca da Capital, 3 (três) 
Cart6rios de Protestos de Títulos, sob os números de ordem 8.° (oi
tavo), 9.0 (nono) e 10.° (décimo). 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 17 de junho de 1974. 

LAUDONATEL 

Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, Secretário da Justiça. 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislaliva, aos 17 de junho 
de 1974. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Admirlislrativo-Substituto 

(D.O., 18-06-74) 
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