
 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACÓRDÃO  

Deram provimento.  

"Vistos, relatado se discutidos estes autos de agravo de petição n. 72.080, da comarca de S. Paulo, 
em que são agravantes Joaquim Caruso e agravado o Oficial da 7.ª Circunscrição:  

Acordam em Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, dar provimento ao recurso 
e reformar a decisão agravada para julgar improcedente a dúvida e mandar seja feita a inscrição 
requerida. Castas na forma da lei. Por escritura pública Matahei Harada e sua mulher prometeram 
vender a Joaquim Caruso um determinado lote de terreno. O outorgado compromissário 
comprador levou o título para registro e o Oficial teve dúvida em fazer a inscrição, porque em 
planta que se encontra arquivada em seu cartório o aludido terreno figura como já alienado, muito 
embora não seja objeto de registro algum a não ser em nome do alienante. Foi a dúvida impugnada 
e afinal o M. M. Juiz julgou-a procedente. Inconformado agravou o compromissário comprador e 
seu recurso mereceu o provimento dado. O imóvel está transcrito em nome do promitente 
vendedor e dentro das suas disponibilidades. A planta levantada em outro processo com o fito de 
esclarecer dúvidas, não constitui impedimento para o registro e ficou suficientemente esclarecido 
que a referência feita nela ao terreno como alienado, provinha de um compromisso anterior, por 
documento particular e já declarado sem efeito. Assim revestindo o documento levado a registro de 
todas as formalidades legais, verificada a transcrição em nome do alienante, a disponibilidade do 
imóvel e a ausência de qualquer outro registro anterior, nada impedia se fizesse a inscrição agora 
ordenada.  
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