
Processo n. 85.744 - (G-6752) - Eldorado Paulista Agravo de Petição - Agvte.: Edgard Alves de 
Oliveira. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Petição n. 85.744 da comarca de 
Eldorado Paulista, em que é agravante Edgard Alves de Oliveira e agravado o Oficial do 
Registro de Imóveis da mesma Comarca: 

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, negar provimento ao 
agravo, confirmada assim, por seus fundamentos, a decisão recorrida. 

Posta a questão nos termos em que foi colocada, em face de dispositivos legais expressos, é 
evidente que ao Oficial agravado não seria mesmo possível fazer a inscrição pretendida pelo 
agravante. 

O art. 22 do Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937, com a redação que lhe foi dada 
pela lei n.649 de 11 de março de 1949, firma, e bem, a impugnação. 

É verdade que o título do agravante é uma escritura de compra e venda, sujeita a transcrição, 
ao passo que a de Clemente Ferreira dos Santos e sua mulher o é de simples compromisso. 

Mas, estabelecendo o citado art. 22 que os contratos sem cláusula de arrependimento, de 
imóveis dessa espécie, cujo preço tenha sido pago no ato de sua constituição, desde que 
inscritos, em qualquer tempo, atribuem aos compromissários direito real oponível a terceiros, 
e lhes confere o direito de adjudicação, compulsória, nos termos do art. 16 da mesma lei e do 
art. 346 do Código de Processo Civil, e nessa linha de considerações atendendo à lição de 
Serpa Lopes de que "identificasse a inscrição e a transcrição porque na maioria dos casos 
atuam como elementos constitutivos de direito real", é claro que a prioridade do registro, no 
cartório competente, afasta a pretensão do agravante. 

Não será assim possível a transcrição almejada, de vez que iria colidir frontalmente com a 
inscrição anterior. 

Nem se diga que, tendo o agravante feito a transcrição no cartório da comarca de Cananéa, 
esse ato é o que deve prevalecer. 

Aquela transcrição - como transcrição - não tem valor porque operada em circunscrição que 
não é sede dos imóveis alienados. 

Influirá, certamente, para positivar a boa fé do agravante, a ser aferida em outras 
oportunidades. 

Aliás, como se vê das certidões oferecidas, já se movimenta, no Distrito Federal, uma ação 
ordinária, objetivando as terras em questão, envolvendo o agravante, os compromissários. 
vendedores e compradores e terceiros (inicial e contestação, a fls. 26 e 29). 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 4 de março de 1958. (as) J. M. Gonzaga, Presidente. 



Thraysbulo de Albuquerque, Vice-Presidente. 

Vasconcellos Leme, Corregedor Geral da Justiça. 

Advogado: Djalma Rubens Lofrano. 
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