
DÚVIDA SOBRE REGISTRO 

 

Suscitante: Registro de Imóveis da 11.ª Circunscrição. 

Impugnante: Dr. Edgard Raul Gomes. 

PETIÇÃO DA SRA. OFICIAL INTERINA 

"Tenho dúvida em transcrever o titulo junto. Trata-se de escritura de venda e compra, entre 
partes, como vendedores, Angelina Gomes, desquitada; como compradores Edgard Raul 
Gomes e s/mulher. Objeto da venda, duas casas - sob n.º 159 e 169 da R. Gral Carneiro, em 
Sto. Amaro, 30.º subdistrito da Capital. 

O motivo da dúvida reside no fato de ter o serventuário que subscreveu a escritura, aceito, 
como testemunhas do ato, duas pessoas ali declaradas como tendo dezesseis anos completos, 
incapazes, portanto. Novidade, em função notarial. Não se diga que foge à competência do 
oficial do Registro a observação de tal fato "............." 

SENTENÇA DO M. JUÍZ EM EXERCÍCIO NA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS 

"Vistos, etc. 

Improcede a dúvida levantada pela of. da 11.ª Circunsc. Imob. e referente ao registro de 
escritura de compra e venda entre Angelina Gomes e E. Gomes e s/mulher. 

Realmente, a dúvida se funda em que as testemunhas instrumentárias são duas pessoas de 
dezesseis anos de idade, relativamente incapazes. Ocorre, entretanto, o que dispensa a 
apreciação referente à capacidade ou não das testemunhas, para o ato -, que, na referida 
escritura está afirmado que outorgante e outorgados são, conhecidos do Tabelião que a 
lavrou, fato esse que dispensa a intervenção de testemunhas, como tem sido julgado e se vê 
da Revista dos Tribunais, vol. 125, pag. 523 e Rev. e Jurisprudência Bras., vol. 74, pag. 85. 

Nessa conformidade, não procede a dúvida. Custas, como de direito. P. e I. S. Paulo, 13 de 
Janeiro, 955. 

(a) José Cavalcante Silva. 

Suscitante: Registro de Imóveis da 2.ª Circunscrição. 

Impugnante: A. C: Fernandes Junior. 

Vistos. 

Não há discutir o mandado de fls. onze. Expedido a fim de ser o roteiro fiscal do notário, não 
há razão para que deixe de surtir efeito junto ao oficial do Registro de Imóveis. Aquele 
mandado - que não seria licito ao tabelião de notas discutir, senão guardar e observar há de 
receber igual tratamento do oficial do registro imobiliário. Ele é a própria "certidão" de isenção 
tributária, si et in quantum. - É o que fica declarado; e, em conseqüência julgo improcedente a 
dúvida. 



O próprio Juíz desta Vara de Registros Públicos não tem poder para impugnar decisões de 
outros Juízes (letra "d" e "f" do artigo 5 da lei 14.234, de 1944. 

Se fosse passível de discussão o mandado, expedido pelo M. Juíz de Direito Dr. Murilo Matos 
Faria, caberia aduzir que o imposto de transmissão de imóvel, inter-vivos ou causa mortis, se 
inclui na isenção da aquisição de "bem de imóvel de seu próprio uso", pelo participante ativo 
da Revolução Constitucionalista, conforme jurisprudência reiterada. E, na conformidade da 
mesma jurisprudência, será da Fazenda do Estado o ônus da prova contrária, em ação 
executiva fiscal, qual de que o imóvel não é do próprio uso da beneficiária da isenção. Se tal 
prova um dia aparecer, estará elidida a isenção. Por ora, o que se tem a fazer é CUMPRIR O 
MANDADO com todo o seu alcance e todas as suas lógicas e naturais consequências. P. I. R. 

São Paulo, 1.º de Março de 1955. 

(a) Augusto Galvão Vaz Cerquinho. 

Suscitante: Registro de Imóveis da 3.ª Circunscrição.  

Impugnante: Maria da Graça L. Monteiro. 

PETIÇÃO DO SR. OFICIAL DO REGISTRO 

"Nos termos do art. 345 do Cod. de Proc. faço conclusão destes autos a V. Excia. para conhecer 
da seguinte dúvida: 

a) conforme consta do titulo de aquisição, a área adquirida por D. Maria da G. Lugó Monteiro, 
foi de 6.432,50 ms2, dos quais alienou 32 mts. 2, estando pois reduzida a 6.400,50 ms2. No 
entanto a área loteada é de 7.102,50 mts. 2, havendo um acréscimo de 702 mts. 2. 

b) não ter sido apresentada a certidão negativa de impostos municipais." 

DECISÃO DO M. JUÍZ DA VARA DA REG. PÚBLICOS 

"Vistos, etc. 

Proceda-se ao registro requerido por d. Maria da G. L. Monteiro, suspenso em razão da dúvida 
levantada pelo Sr. serventuário da 3.ª Circunsc., que, entretanto, Improcede, como 
demonstrado pela interessada. 

Efetivamente, trata-se de compra e venda "ad corpus", de modo, que a menção à quantidade 
dos terrenos é meramente enunciativa e não "ad mensuram".  

Quanto à certidão negativa, o mesmo ocorre, e, a alusão é metragem decorre, quase 
certamente, do fato de constar do título dominai a quantidade enunciada. sabido como é que 
as transferências de proprietários há de ser anotada no Cadastro da Prefeitura. Custas, como 
de lei. P. I. 

São Paulo, 13 de Janeiro de 1955. 

(a) José Cavalcante Silva. 


