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Proc. 13.384 - Campinas - Elvino Silva Filho: O Sr. Oficial de Justiça do Registro de Imóveis da 
1.ª Circunscrição da comarca de Campinas, reclama contra o Sr. Oficial do Registro de Imóveis 
da comarca de Americana, alegando que este último, na prática dos atos que lhe competem, 
não está observando as determinações desta Corregedoria constantes de Edital publicado no 
"Diário Oficial" de 10 de agosto de 1940, e que, cuidando de bem atender ao fiel cumprimento 
do disposto no art. 214 do Decreto n. 4.857 de 9 de novembro de 1939, manda aos Srs. Oficiais 
do Registro de Imóveis, sempre que o registro anterior tenha sido feito em outra 
circunscrição,. que exijam a prova, mediante certidão, de continuar o imóvel em nome do 
outorgante, sem ter sofrido qualquer alteração. Ouvido o Sr. Oficial do Registro de Imóveis de 
Americana declara que, na realidade, assim tem procedido, em alguns casos, por se tratar de 
títulos emanados do Juízo, e nos demais por já constar das escrituras referência expressa à 
transcrição, anterior. Além disso, na conformidade de provimento baixado pelo Juízo quando 
da instalação da comarca, determinou-se, para a continuidade do registro, que dos títulos 
constasse, sempre, o numero de ordem das transcrições anteriores. Posteriormente, em 
abono de sua tese, trás à baila o art. 8.º do Decreto n. 544, de 5 de julho de 1890. O M. Juiz 
Corregedor Permanente da comarca decidiu pela improcedência da reclamação, sob o 
fundamento de que, constando das escrituras a origem da transcrição, o que não ocorria ao 
tempo do Edital desta Corregedoria, "tal exigência não tem mais razão de ser", mesmo porque 
se não apoiava em qualquer dispositivo legal (fls. 14). Entretanto, a razão está com o Sr. Oficial 
do Registro de Imóveis de Campinas. O Edital da Corregedoria Geral da Justiça de 10 de agosto 
de 1940, publicado em plena vigência do Decreto n. 4.857, não refoge aos princípios que 
norteiam as leis dos registros públicos. Seu escopo precípuo foi o de resolver as questões 
concernentes à matéria quando dos desdobramentos territoriais, zelando por aquilo que 
constitui o principal objetivo da lei e que é garantir a autenticidade, a segurança e a validade 
dos atos jurídicos o que jamais se conseguirá se não houver a continuidade do registro. Nem 
preciso é mesmo texto expresso que disponha sobre a necessidade de certidão. A exigência 
decorre de todo o sistema legal atinente à espécie, e a sua inobservância fulminará de morte 
toda a garantia pretendida pela Lei dos Registros Públicos. 

Do próprio decreto citado pelo reclamado, já não mais em vigor, infere-se que a certeza do 
domínio e a continuidade do registro foram preocupação do legislador de 1890, muito embora 
o artigo 8.º do decreto n. 544 somente fizesse menção aos imóveis hipotecados ou gravados 
de ônus reais. Acresce que a determinação contida no Edital pré-citado foi reiterada por esta 
Corregedoria, a 5 de Março de 1942, em caso concreto submetido à sua apreciação, o 
processo n. 2.245. Vale ressaltar que outro não é o entendimento do douto Serpa Lopes, em 
seus comentários ao artigo 179 do decreto n. 4.857. Obedecida é de ser, pois, a determinação 
desta Corregedoria, contida no Edital de 1 de agosto de 1940. São Paulo, 14 de Dezembro de 
1955. (a) Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. 

D. J. de 21-12-55. 


