
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 16.936 DE 20-2-1947 
QUE CRIOU DOIS CARTÓRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO PRÉVIA DAS ESCRITURAS PARA OS 
REGISTROS DE IMÓVEIS 

Seção XII 

PRESIDÊNCIA 

ACORDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

 

Proc. 59.939 - (G-3416) - São Paulo - Agravo de Petição interposta pelo Dr. Justino Maria 
Pinheiro. 

Reconheceu a inconstitucionalidade do decreto Estadual n. 16.936, de 20 de fevereiro de 
1947. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição n. 59.939, da comarca de São 
Paulo interposto pelo Desembargador Justino Maria Pinheiro, da decisão do Dr. Plinio de 
Carvalho Pinto, juiz de direito da vara dos Registros Públicos, que julgou procedente a dúvida 
suscitada pelo, serventuário da 13.í Circunscrição Imobiliária. 

 ACORDA o Conselho Superior da Magistratura em dar provimento ao recurso, a fim de 
remeter o processo ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do art. 200 da Constituição Federal, 
visto reconhecer a inconstitucionalidade do preceito constante do decreto n. 16.936, de 20 de 
fevereiro de 1947, que subordina à prévia distribuição, para os registros de imóveis, os papeis 
públicos e particulares destinados à inscrição, transcrição, averbação e cancelamento.  

O Agravante apresentou ao Registro de Imóveis da 13.ª Circunscrição desta Capital, uma 
escritura de quitação lavrada nas notas do 22.º Tabelião, em 22 de abril do corrente ano, para 
efeito de averbação à margem da inscrição hipotecária n. 126, à fls. 52 do Livro n.º 2 e seu 
consequente cancelamento. 

O Oficial do registro, apesar de reconhecer que o titulo se acha revestido de todos requisitos 
legais, deixou de averbá-lo, sob o fundamento de não ter sido distribuído pelo cartório do 4.º 
distribuidor nos termos do decreto-lei estadual n. 16.936, de 20 de fevereiro de 1947. 
Levantou dúvida sobre essa averbação e o Dr. Juiz de Direito "a quo", julgou-a procedente, 
considerando indispensável a distribuição prévia e reconhecendo a validade do decreto-lei que 
a determinou. 

Inconformado com essa decisão, o Agravante sustenta que o decreto estadual, além de 
estabelecer providência inútil, fere norma do Código Civil (art. 816) e notadamente as 
reguladoras dos registros públicos consubstanciadas no decreto federal  n.º 4.857, de 9-11-
11939, do qual invoca os arts. 15, 37, 178 e 179 para proclamar: a) nenhuma exigência fiscal 
obstará a apresentação de um título e seu lançamento no protocolo; b) a averbação por 
cancelamento dos direitos reais é obrigatória e efetuada no cartório da situação do imóvel. 
Acrescenta, textualmente: "a apresentação de uma escritura de quitação e autorização de 
cancelamento de hipoteca não pode ser recusada pelo pretexto de omissão de distribuição, 



uma vez que o ato é praticado exclusivamente no cartório da situação do imóvel, que é 
privativo, tem caráter obrigatório e consiste em simples certidão escrita na coluna das 
averbações, em frente ao registro a que se refere, e que, no caso, é uma inscrição (art. 288) ". 

Afirma ainda que o decreto em foco, expedido quando em vigor a Constituição Federal de 
1946, violou-a no art. 5.º,  n.º 15, letra "e" e no art. 6.º, que estabelecem competir à União 
legislar sobre registros públicos, excluída até a legislação estadual supletiva, ou complementar. 

Têm toda procedência as alegações do Agravante. Não havendo dúvida de que o registro deve 
sempre corresponder ao lugar onde estiver o imóvel, a distribuição fica sem finalidade: na 
hipótese do distribuidor remeter o título de acordo com lei, torna-se inócua; se o fizer 
erradamente, pratica ato inoperante. 

A inconstitucionalidade não resulta, porém, da inutilidade da exigência; provem da 
circunstância de ter ocorrido modificação legislativa sobre registro público da exclusiva 
competência da União. Se a distribuição representasse uma forma de cobrança de custas, 
constituiria apenas um meio de beneficiar certos serventuários. - Estabelecida, porém, como 
condição prévia e indispensável para o registro de todos os papeis públicos e particulares, 
atenta contra as leis federais, únicas que poderiam cogitar de nova exigência para formalizar 
os registros. 

Os arts. 237, 247, 252, 286 e 296 da lei federal discriminam todas as condições a que estão 
sujeitos os registros em suas diversas modalidades (transcrição, inscrição, averbação, * 
cancelamento), e nenhum deles admite, nem podia admitir, * distribuição antecipada. Ao 
contrário, declaram que cumpridas as formalidades que especificam, o serventuário fica 
obrigado a fazer o registro. Não era, portanto, lícito ao Estado estabelecer requisito prejudicial 
aos demais, opondo-se ao critério dominante na legislação competente. 

Acontece ainda que, por determinação legal, cabe ao interessado levar o título ao cartório 
para o respectivo registro. Da interferência do distribuidor, que teria de se encarregar dessa 
remessa, poderá até advir gravame para as partes, no caso de eventual demora. 

Decretada a inconstitucionalidade que o Conselho reconhece pelos motivos expostos, a dúvida 
levantada perderá sua razão de ser e a pretendida averbação se fará independentemente de 
distribuição. 

Custas na forma da lei. 

S. Paulo, 8 de setembro de 1952. 

(as) - Meireles dos Santos - presidente. - J. C. de Azevedo Marques, vice-presidente. - Márcio 
Munhós, Corregedor geral da Justiça. 


