
REGISTRO DE TÍTULO 

ACÓRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA - Processo G-1893 - Campinas. 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em processo de duvida n.º 41.925, da 
Comarca de Campinas, em que figuram como agravante o Oficial do Registro de Imóveis da 3ª 
Circunscrição e como agravado Antonio Baena Junior; acordam, em sessão do Conselho 
Superior da Magistratura por votação unânime, dar provimento ao recurso, nos termos e para 
efeitos expostos pelo agravante. 

Custas, na forma da lei. 

Mediante partilha em processo de inventário, homologada por sentença de 12/01/1922, foi 
repartido entre viuva e herdeiros de Lourenço Justino um pequeno imóvel agrícola. 
Pretendendo os interessados transcrever agora a certidão dessa partilha, levantou dúvida o 
Oficial do Registro, baseado no preceito do art. 244 da Lei dos Registros Públicos - Decreto n.º 
4.857, de 09/11/1939, visto não haver referência ao título de aquisição do inventário. 

Julgada improcedente a dúvida, interpôs o Oficial o presente recurso de agravo na forma da 
lei. 

O recurso merece provimento. 

Não há motivo para que se deixe de cumprir, no caso, o mencionado preceito do art. 244 da 
Lei dos Registros Públicos, segundo o qual, em regra, não se deve fazer a transcrição sem 
prévio registro de título anterior. 

Não se demonstrou que ocorram aqui motivos de impossibilidade semelhantes àqueles que 
ditaram a conclusão do acórdão proferido no processo de dúvida n.º 40.293, invocado à fls. 13 
pelo agravado. 

Aliás, melhor esclarecendo o seu pensamento, este Conselho, posteriormente, no processo de 
dúvida n.º 40.354, de Santos, citando a lição de Serpa Lopes, teve ocasião de declarar que o 
dispositivo legal em apreço não alcança unicamente o objetivo de assegurar a continuidade do 
registro, senão também de obter a prova do domínio do requerente; e que, como ao oficial 
não dado presumir proprietário o que simplesmente se apresenta como tal, forçoso é concluir 
que, mesmo quando se trate de título dispensado de registro pela legislação anterior, cumpre 
ao interessado indica-lo ou melhor, apresentá-lo para que se comprove o direito do 
transmitente. (Diário da Justiça de 17/11/1948) São Paulo, 05 de março de 1949. (a) 
Theodomiro Dias, Presidente - Almeida Ferrari, Vice-Presidente - J. M. Gonzaga, Corregedor 
Geral da Justiça e Relator. 


