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ACÓRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Processo n. 69.227 - (G. 4379) - São Paulo - agravo de Petição - Agvte., Benedita Francisca de 
Sá Barbosa Wanderley - Agvdo., MM. Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos. 

ACÓRDÃO 

"Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de petição n. 69.227, em processo de 
"duvida" da comarca de São Paulo, em que são agravante D. Benedita Francisca de Sã Barbosa 
Wanderley e agravado o Oficial do Registro de Imóveis da 15.a Circunscrição: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, dar provimento ao agravo, 
para reformar a decisão agravada e mandar em consequência, seja feita a transcrição do 
formal de partilha passado a favor da agravante e prenotado sob n.o 36.369. Custas na forma 
da lei. Verifica-se na espécie que apresentado dito formal a transcrição, o Sr. Oficial levantou 
dúvida, alegando não poder proceder ao registro porque as certidões negativas de 
responsabilidades fiscais não eram atuais, tendo sido expedidas em 1952. A duvida foi acolhida 
pelo MM. Juiz da Vara dos Registros Públicos que na sentença de fis. 47 sustentou que a 
quitação fiscal deve ser "atual, por ocasião do registro. O agravo interposto pela interessada 
mereceu o provimento, dado. Trata-se de formal, expedido com todas as formalidades da lei 
de partilha que foi homologada por sentença de 28 de setembro de 1953, constando do 
instrumento as certidões negativas de impostos. O Código de Impostos e Taxas, exige é certo a 
apresentação das certidões negativas, no ato dos registros, quando não estejam elas 
transcritas e nenhuma lei determina que no título sejam transcritas as certidões atualizadas na 
época do registro. O aludido Código, no Livro XII, Cap. III, art. 17, é claro quando exige para o 
registro, que a quitação conste do título e nada mais deve ser exigido, além da observância da 
lei. 

São Paulo, 14 de outubro de 1954. 

(aa) Gomes de Oliveira, Presidente. 

Foi voto vencedor o do Exmo. Sr. Desembargador Paulo Colombo. 

Pedro Chaves, Corregedor Geral da Justiça e relator. 

Advogado: Frederico da Costa Carvalho. 

D.O. Justiça 25/11154. 


