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mulher Agvdo., José de Moraes Herling.  

  

ACÓRDÃO  

"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de petição encaminhados ao Conselho 
Superior da Magistratura pela 1.ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça nos autos da apelação 
interposta por João Lino de Araujo e sua mulher. - ACORDA o Conselho Superior da Magistratura, 
em votação unânime, remeter o processo ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 101 - III letra "e" do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. José de Moraes Herling, com fundamento em disposições 
do Decr. Lei 58 de 10-12-1937 e do dec. 3.079 de 15-9-1938, depositou no cartório da 11.ª 
Circunscrição do Registro de Imóveis vários documentos a fim de obter a inscrição do loteamento 
de terreno da "Vila Inglesa", no bairro da Campininha, em Santo Amaro. Tendo o interessado 
deixado de juntar determinada certidão fiscal, o serventuário representou ao Dr. Juiz de Direito da 
Vara dos Registros Públicos, instaurando-se, assim, um processo de dúvida e ao mesmo tempo, para 
conhecimento e decisão de três impugnações a pretendida inscrição, apresentadas por terceiros. O 
requerente da inscrição respondeu as argüições dos impugnantes e apresentou, nessa 
oportunidade, o documento a que aludiu o oficial suscitante da dúvida. Este, ouvido, declarou que 
nada mais tinha a opor ao pedido. Depois de haverem dois dos impugnantes desistido das 
respectivas impugnações emitiu parecer o Dr. Promotor Público e foi novamente ouvido o oficial 
suscitante, constatando a fls. 128 vs. sua declaração expressa de que não lhe ocorria mais dúvida 
alguma quanto à inscrição do plano de loteamento em apreço. O Dr. Juiz de Direito julgou 
prejudicada a dúvida e rejeitou a única impugnação existente. Os impugnantes João Lino de Araujo 
e sua mulher apelaram da sentença, fazendo-o no prazo de cinco dias, a fim de que o E. Tribunal 
conhecesse o, recurso, caso viesse a entender cabível o agravo de petição. Processado como 
apelação, foi julgado pela 1.ª Câmara Cível, que dele não tomou conhecimento mas afirmou que o 
caso era de agravo de petição e competente o Conselho Superior da Magistratura, para apreciação 
da espécie. Arrima-se o julgado no artigo 35 do decr.-lei 14.234 de 16-10-1944, que estabeleceu a 
competência do Colendo Conselho Superior para, conhecimento do agravo de petição interposto da 
decisão que julga a dúvida, acrescentando que o art. 34 do citado diploma legal prevê duas 
modalidades de dúvida, isto é, a suscitada pelo serventuário e a provocada pela parte. O processo, 
entretanto, não objetiva qualquer dúvida do oficial da 11.ª Circunscrição. Este, ao contrário, declara 
expressamente, a fls. 128 vs., que não lhe ocorre mais dúvida quanto à inscrição do plano de 
loteamento requerida por José de Moraes Herling" ... Não há que falar, portanto, em competência 
do E. Conselho, Superior para decidir a espécie. O artigo 34 do decr.-lei n. 14.234 cit., a que faz 
referência o Acórdão da 1.ª Câmara Civil, admite que a parte provoque o processo de dúvida, mas 
esta será, necessariamente, do serventuário, segundo menção, explícita da cabeça do artigo. - No 
caso, trata-se de impugnação de terceiro, nos termos do art. 2.º e parágrafos do, decr.-lei 58 de 
1937 e dec. 3.079 de 1938. - Aliás, nessas disposições, com as quais se harmoniza o art. 345 do Cód. 
De Proc. Civil, há distinção nítida entre as hipóteses de dúvida do serventuário e de impugnação de 
terceiro. O art. 2.º parágrafo 1.º do decr.-lei 3.079 cogita da "dúvida do serventuário" como decorre 
de seus termos: "O oficial fará essa verificação no prazo de dez dias e poderá exigir que o 
depositante ponha seus documentos em conformidade com a lei, concedendo-lhe, para isso, dez 
dias, no máximo. - Não se conformando o depositante com a exigência do oficial, serão os autos 
conclusos ao Juiz competente, para decidir da exigência. Já nos parágrafos 2.º e 3.º do mesmo art. 
dispõe a lei sobre a impugnação de terceiros, "in verbis": Decorridos trinta dias da última publicação 
e não havendo impugnação de terceiros, que poderá ser oferecida até a expiração daquele prazo, o 
oficial procederá ao registro, se os documentos estiverem em ordem. Caso contrário, e findo o 



prazo, os autos serão desde logo conclusos ao juiz competente para conhecer da dúvida ou 
impugnação". - "Será rejeitada in limine, remetendo-se o impugnante para o juízo contencioso, a 
impugnação que não vier fundada num direito real devidamente comprovado de acordo com a 
legislação em vigor". Como se vê, realmente são diversos os significados das soluções que 
comportam os casos de dúvida e de impugnação de terceiros, nos processos de inscrição de 
loteamento. Nas dúvidas, em que, de um modo geral, se examinam mais os aspectos formais dos 
autos, pertinentes ao registro público e dos instrumentos a estes sujeitos, há sempre o intuito de 
uniformização e melhoria dos serviços do foro extrajudicial. Ora nas "impugnações de terceiros" há 
perquirição em torno do direito real dos interessados. O conteúdo da decisão, em tais 
circunstâncias, é variável, segundo as particularidades de caso de direito real contestado. Não há 
preocupação de disciplina e orientação do trabalho do serventuário, no tocante a uniformidade de 
interpretação dos textos legais reguladores dos registros públicos. Diz bem Serpa Lopes (Tratado de 
Registros Públicos, v. 3-74 § 338), "é certo que em alguns casos, isso se poderia admitir (a omissão 
ou defeito dos requisitos legais para a inscrição de loteamento), mas não menos certo é que para 
pleitear a impugnação, não basta o impugnante apontar o defeito havido, mas é preciso, 
preliminarmente, provar o interesse legitimo, caracterizado por um direito real, comprovado por 
um título irrecusável". o E. Conselho Superior da Magistratura já examinou a tese da competência 
para julgar o recurso interposto da sentença que decide a impugnação de terceiro, nos processos de 
inscrição de loteamento, e firmou o entendimento de que competente é o E. Tribunal de Justiça. O 
acórdão respectivo acompanha este julgado (doc. anexo). E recentemente, por acórdão da 4.ª 
Câmara Cível, datado de 5 de novembro do ano passado (doc. anexo), sagrou-se vencedor o ponto 
de vista do E. Conselho. Num caso de recurso de decisão que rejeitou "in limine" impugnação de 
terceiro a certo registro de imóvel loteado, os autos vieram à Corregedoria Geral, como se se 
tratasse de processo de dúvida e, devolvidos à Secretaria do Tribunal tocaram à 4.ª Câmara, que 
aceitou sua competência para o julgamento (acórdão anexo). Verifica-se, diante do 
pronunciamento da 1.ª" Câmara Cível, constante destes autos, que são divergentes as opiniões a 
respeito da competência para decidir o recurso originado da impugnação de terceiro à inscrição de 
imóvel loteado. Para a solução em definitivo do assunto, será oportuno provocar a manifestação do 
Egrégio Tribunal Pleno, com fundamento no dispositivo do Regimento Interno supra referido, que 
institui uma foi-ma prática de resolver "dúvida sobre competência", propiciando, por isso mesmo, 
medida adequada ao estabelecimento de uma orientação uniforme, em hipóteses idênticas à que 
vem sendo objeto de exame. - São Paulo, 18 de Dezembro de 1953. - Gomes de Oliveira, Presidente. 
- Paulo Colombo, Vice-Presidente - Márcio Munhos, Corregedor Geral da Justiça o Relator".  



Advs.: - Cassio Costa Carvalho - Lamartine Navarro.  


