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EMANCIP AÇÃO E MANDATO 

SEBASTIÃO ALMEIDA OLIVEIRA 

(E8peciCtl pa1·a o Boletim dCt Associa.ção.) 

No último artigo que escrevemos para e~te mensano e 
aproveitamos o ensejo que se nos oferece para, desvanecidos, 
agradecer Jà redação o realce que lhe deram - trouxemos à 
baila casos esporádicos, inusitados e até contraditórios de 
emancipação, ou, para sermos um pouco mais explícitos, de 
casos de emancipação de menor com economia própria. 

Agora. porém, vamos abordar assunto correlato, aurido 
em leituras esparsas e apressadas do esplêndido "Código 
Civil", comentado pelo douto Clóvis Beviláqua, egrégio cultor 
do direito pátrio. E o assunto que nos prende a atenção, 
objeto destes comentários despretenciosos, está contido no 
artigo 1298, volume V, página 43, terceira edição. Trata, 
esse artigo, da permissão dada ao menor de vinte e um anos. 
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maior de dezesseis, não emancipado legalmente, de exercer 
poderes de representação, isto é, ser mandatário, receber de 
outrém poderes para, em seu nome, praticar atos, ou admi
nistrar interesses. Óra, como é sabido, não pode o menor, 
não emancipado, assumir obrigações sem a assistência de seus 
representantes. Como pode, então, receber mandato que, via. 
de regra, encerra obrigações e consequentes responsabili
dades? 

Antes de tudo cumpre exclarecer: - Que é mandato? 
É, segundo os tratadistas, um contrato bilateral imperativo. 
Etimológicamente vem de manum dare, manu data. Em di
reito romano decorria, realmente, da confiança simbolizada 
no aperto de mão: manusdatio. (Carvalho de Mendonça, 
Contratos, § 89). As partes efetuam o contrato com um 
aperto de mão, e dai o nome mandatum, gesto que ainda 
perdura, em nossos dias, mórmente nas classes populares, 
quando se quer "fechar um negócio", isto é, firmar ou con
cluir determinada tranzação e, também, em caso de apostas, 
quand'O é comum efetivá-las com um aperto de mão entre 
os contratantes. 

Retomando o fio da meada, visl umbramos incoerência e 
até incongruência no texto da lei em apreço e não comporta 
alegar, em abono de sua legitimidade, que o mandatário é 
simples intermediário, que o mandato é ato de confiança. A 
nós se nos afigura que o mandatário exerce função impor
tante e deve estar sempre revestido de capacidade, apto a 
responder civil e criminalmente por seus atos. E como pode 
o menor enquadrar-se nesse dilema: ser e não ser - to be 
ar not to be - ao mesmº- tempo? 

Entretanto a 'Última parte do artigo supra citado trás 
uma dirimente ao enunciar que "o mandante não tem ação 
contra ele (mandatário) senão de conformidade com as re
gras gerais, aplicáveIs às obrigações contraidas por mem>res.·· 

Mesmo com essa explicação, que bem pouco elucida, ainda 
não nos conformamos, dado que, da obrigação de cumprir fiel
mente o mandato não se exime o mandatário e resulta respon
sabilidade pelos prejuizos provenientes de sua culpa. Como 
pode, pois, o menor assumir esse encargo, que por sua natu
reza e condição está impedido de cumprir? Praticar atos 
jurídicos por conta de outrém s6 poderá ser atribuido a quem 
esteja no uso e gozo de sua capacidade civil. 
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o artigo seguinte, 1299, veda à mulher casada aceitar 
mandato por sua incapacidade relativa. Só com autorização 
do marido, a menos que esta exerça a profissão de advogada. 
Também ao menor, não emancipado, relativamente incapaz, 
eleve ser vedado esse direito, seguNdo o entende nossa her
menêutica. 

Tratando-se de mandato com a clásula in rem suam, as 
chamadas procurações em causa própria, de uso frequente 
nos meios rurais, nas quais o mandatário exerce o mandato 
em seu próprio interesse, não vemos como conciliar o impe
dimento legal com a faculdade de comerciar, tratando-se de 
menor não emancipado. 

Outrossim, cumpre ter em mira que é prescrito no pará
grafo lI, do artigo 1325: "não podem ser procuradores em 
juizo os menores de vinte e um anos, não emancipados ou 
declarados maiores." 

Concluindo esta nossa inssipida digressão em seara 
alheia, fazemos nossa a afirmativa do codificador: trata-se 
de um romanismo que persiste em nosso Código e ao qual 
acrescentamos nosso pensamento: já era tempo de expungí-Jo, 
por inutil e desnecessário, dado que está em conflito com o 
direito comercial vigente e com a própria lógica dos fatos. 

Tanabi, 15 de abril de 1954 
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JUSTIFICAÇÃO DE IDADE PARA CASAMEN'l'O 

JOSÉ BERNARDO DE MATTOS 
1.0 Tabelião do Pacaembú e ex-Oficial do Registro Civil das Pessôas 

Naturaes. 

A justificação de idade para casamento instituida peJo 
decreto federal n. 773, de 30 de Setembro de 1890, vinha 
sendo processada no Brasil, sem restrições, até o apareci
mento do decreto n. 7.270, de 29 de Maio de 1941, que re
vogou pelo seu art. 2.°, o art. 87 do decreto n. 4.857, de 9 
de Novembro de 1939. - Pelo artigo revogado, lavrava-se o 
registro de nascimento de acordo com a justificação. Hoje, 
raramente se processa justificação desta natureza,. porém, em 
casos especialíssimos, eJa é admissível. Vejamos o seguinte 

. extrato do Provimento n. 1, de 1950, do desembargador João 
Batista Leme da Silva, nas funções de Corregedor Geral da 
Justiça do Estado de S. Paulo: 

"- Para o casamento de pessôas nascidas 
neste Estado ou Estados vizinhos, não devem os 
oficiaes lançar mão de justificações de idade, l"e
curso sómente utilizável quando fôr difícil a obten
ção do assento de nascimento, não havendo, pois, 
motivo para se recorrer às justificações de idade". 

A respeitável recomendação da Egrégia Corregedoria da 
Justiça do Estado de S. Paulo, interpréta perfeitamente o 
decreto federal n. 773, de 30 de Setembro de 1890, que não 
tendo sido revogado, -conforme opinião de PONTES MIRAN
DA citando J. RIBEIRO, não é de ser aplicado em tôda a 
sua extensão, deante das facilidades concedidas pelas leis 
vigentes, para obtenção da certidão do registro de nascimento. 

A revogação do art. 87, do decreto n. 4.857, operada pelo 
decreto n. 7.270, não extinguiu o estatuto da justificação de 
idade para fins matrimoniaes, mas, mui acertadamente, f~z 

cessar as lavraturas de registro de nascimento com base no 
processo de justificação. - De fato, o registro de pessoas 
adultas ou fóra do prazo legal, só deve ser feito mediante 
o pagamento da multa de cr$ 10,00 em selos federaes, 0U 
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.sem multa e selos, ex-vi dos itens da lei n. 765, de 14 U~ 
Julho de 1949. 

E' do provimento n. A, de 1948, do ilustre desembargador 
paulista João Marcelino Gonzaga: " - Sómente é admissível 
a justificação de idade, quando houver impossibilidade dp. 
obtenção da certidão de nascimento. Como prova equivalente 
da certidão de idade, póde ser aceito, por exemplo, o titulo 
-de eleitor, o certificado militar, diploma de escola superior, 
ou qualquer outro documento, para cuja obtenção, o inter~,,

sado tenha sido obrigado a apresentar a sua certidão de 
idade". 

Conclue-se afinal, que a justificação de idade nos pl'O
cessos matrimoniaes, não caíu, mas sómente com muita cau
téla e escrupulo, deve ser processada nos Juizos de Paz, com 
-audiência do representante do Ministério Público, nos seguin
tes casos: - a) quando não fôr possível ao interessad0, 
obter a prova àe idade dentro de um prazo, cujo prolong<l
menta possa acarretar prejuízos ou danos materiaes, moraes 
ou sentimentaes irreparáveis, e obstar a realização do casa
mento, e especialmente nos casos urgentes em que a lei per
mite a dispensa da publicação do edital de proclamas, etc.: 
- b) e sómente quanclo o interessado já tenha sido regis
trado com absoluta certeza, fato este que deve ser objeto de: 
prova nas peças principaes do respectivo processo, com tôdas 
308 minúcias indicativas, inclusive da data e do nome, o car
tório e lugar onde foi feito, não só para fins de perfeit:a 
averiguação dos fatos alegados, como também, para que não 
fique prejudicado o serviço de comunicações obrigatórias, por 
insuficiência de dados. 

Pacaembú, 2 de Maio de 1954 

José Berrur,rdo de Mattos 
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CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL 

ANTONINO CINTRA - STA. ADELIA 

II 

Já nos ocupamos desse assunto no "Boletim" n.o 16 de 
6-1-950. As inovações ciclopicas que se processam num mun
do agitado pelo desentendimento das camadas sociais, cons
tantemente em conflito, é intuitivo que alguma coisa se 
apresente desajustada da máquina estatal. -- No caso pre
sente, se nos antolha que a inovação introduzida no sistema 
do casamento civil, não consulta os interesses da justiça 
social e do direito civil. - Si se visou com isso acomodar 
os interesses religiosos, notadamente o católico, não se vê 
vantagem alguma, como se depreenderá pelo que sucintamente 
passamos a expô r, que o fazemos como católico praticante e 
com todo o desprendimento da razão de nosso oficio. -
Vejamos o que transparece no texto da Lei n.O 379 de 16-1-1937 
e na Lei n.O 1.110 de 23-5-50. Os dispositivos, principal
mente, desta última são falhos e com pontos omissos, e 30-

bretudo em conflito com as leis que regem a instituição neste 
. Estado. ~ Sendo certo que a primeira não logrou sobrevi
vência e pelo que se observa, outro não será o destino da 
última. - São Paulo tem organizado um servico modelar no 
que concerne o registro civH, notadamente no tocante a habi
litação e celebração do casamento, e o mesmo não aconte
cendo com as citadas leis de cunho federal. - Termos incom
pletos, omissos e que não expressam com precisão pontos 
básicos e por isso desnaturalisando a verdadeira essência do 
que seja o registro civil do casamento. - E digamos sem 
rebuços - o casamento civil só se revestirá de sua legítima 
finalidade pela escrituração e os preceitos contidos pelos car
tórios do registro civil. - O casamento foi elevado pelo cris
tianismo á dignidade de sacramento, assim comenta Carvalho 
Santos. Ora como se pode conceber um entrelaçamento ne 
átos dispares, com efeitos diferentes na sua essência? -
Caldeando-se um áto eminentemente de direito civil como um 
áto expressamente religioso? ~ Por aí começa a deturpação 
de ambos os átos e sem proveito ás partes interessadas nesse 
conubio sui generis. - Diz Pontes de Miranda: - "O C6di-
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go Civil foi omisso mas a sua omlssao, diante do dec. 773 de 
20 de setembro de 1890, dá-lhe nova vigência, pois trata da 
matéria de direito civil não regulada pelo Cód. e deixado em 
aberto, pressuposto e referido em vários pontos de lei. -
Tanto a habilitação quanto a celebração do casamento civil, 
demanda conhecimentos profundos da matéria, que por seu 
turno deve ser colocada no lugar para que foi instituída. -
Será essencial a presença do oficial do registro civil? - Diz 
Carvalho Santos: "Preliminarmente, pósso responder com 
acerto a esta indagação, é preciso esclarecer que função de
sempenha o oficial do registro civil no áto do casamento. ~ 
A sua função única, podemos afirmar sem receio de erro, é 
lavra?' o teTmo de casamento. ~ A celebração do casamento 
onde deve realizar-se, diz C. Santos: na casa das audiências, 
determina este artigo, como regra, porque aí é o lugar onde 
normalmente se admini stra a justiça, na expressão de Clovis 
Bevilaqua, e onde a realisação do áto parece ter toda a socie
dade por testemunha. (Cód. Civil art. 193) . O mesmo Códi
go em casos especia-Ís permite a celebração do áto em ca83 
de residência particular, com todas as cautelas de que o áto 
se reveste. - Ensina Spinola que será a mesma autoridade 
judicial, se fôr competente, para o casamento; não sendo ela 
competente, remeterá os autos ao juiz competente para de
cidir, comO expressamente dispunha 'O dec. 181 e se depreencle 
dos termos do art. 200 § 2.° (obr. cito por Carvalho Santos), 
- Isso importa dizer não sendo competente rationae rnate?'iae 
ou ,'ationaepeTsona,e, remeterá o processo a quem o fôr para 
que decida, - Campos Sales se manifestou sempre austéro 
quanto a fiél execussão do casamento civil. Pela guarda e 
dignidade de um áto de exclusividade de direito civil. - Ve
nanei o Neiva, sociólogo de grande reputação, abordando com 
precisão o assunto teve desta manifestação pública: - "Des
taco principalmente a substituição do casamento civil pelo 
religioso, admitido, sob certas condições pela Constituição. 
Desprestigia-se, assim, a consagração do casamento da Pátria. 
No entanto essa proteção interesseira do clero não corresponcle 
qualquér fortalecimento na moral ou nas crenças católicas, O 
govêrno assim procedendo dessa maneira. fortalece o desen
volvimento do bolchevismo e de outras doutrinas revolucio
nárias", - Parece desnecessário aduzir mais pontos diver
gentes e obsoletos sobre a causa em questão, mas a Lei n,O 
1.110, já alud:da prescinde do mais comesinho princípio de 
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coordenação nos seus dispositivos e no entralaçamento de dois 
atos dispares nas suas legítimas finalidades. A citada lei 
embora de caracter facultativo, não deixa sempre de estabe
lecer uma dúvida, quando não uma confusão. - Depois por
que esse caldeamento quando é certo que as pessôas católicas 
não deixam de casar religiosamente, cujo áto, ás vezes, cele
brados com toda a pompa? - As pessôas pertencentes a 
outros credos religiosos que não o católico e as pessôas que 
para celebração dos esponsais tiverem tido especial interfe
nência da justiça, s6 o poderão fazer por processo todo es
pecial estabelecido pela justiça. - Ruy Barbosa, Clovis Be
vilaqua, Pontes de Miranda, Laudo de Camargo, João Luiz 
Alves, emfim todos os comentadores do Cód. Civil desenvol
veram matéria longa sobre todos os preceitos e pelos quais 
se deve reger a habilitação e a celebração do casamento civil. 

Santa Adelia, 26 de abri] de 1954 

Antonino Cintra 

SERVENTUÁRIOS! 

Esta Associação foi C?'iada apenas pam orientar e defen
de?' os inte?'esses dos seus associados. Esta é a sua missão. 
A criação de nossa Associação, deve-se a um punhado de ser
ventuários, que enfrentando todos os obstaculos e um grande 
numero de serventuários incompreensiveis, leV01t avante um 
sonho. Era de ter uma entidade que os representasse com 
lealdade, sem visar com isso se levar por paixões de interesselJ 
pessoais. 

SERVENTUÁRIOS. 

É dever defende-lo:, contra politicos, que querem subir a 
custa da inquietação da classe, nessa hora que ela precisa de 
maior união e no momento em que sofre as consequências de 
um desiquilibrio economico geral. 
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Provimentos 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

DESPACHOS PROFERIDOS 

N. 8.905 - Antenor Passos Boteiho - Capital 
"Regulamentando as leis ns. 465 de 28 de setembro de 

1949 e 507 de 17 de novembro do mesmo ano o dec. 19.365 
de 20 de abril de 1950 estatuiu no § 1.0, do art. 14, letras 
"a", "b" e "c", regras gerais para a prova do tempo de 
serviço e sua liquidação, dispondo no § 2.°, que o tempo de 
serviço de "fieis e outros auxiliares de cartórios" - sómente 
será contado dentro de prazo de seis meses do arquivamento 
do contrato a que alude o dec--Iei 5.129 de 1931, art. 21, § 
1.0, quando "admitidos desta data em diante". 

O arquivamento do contrato a que alude o dec. lei 5.129, 
foi medida tomada eclusivamente em benefício dos auxiliares 
praticantes e fieis, para que o juiz pudesse assegurar a sua 
execução. A obrigatoriedade do contrato e seu arquivamento, 
só se tornou realidade com a portaria 16-53, baixada pelo meu 
eminente antecessor. 

Nestas condieões, se a lei admite a prova do tempo de 
serviço por meio> de certidões e até de justificações, não é 
justo nem lícito, negar ao fiel, auxiliar ou praticante, a prova 
do tempo de serviço prestado anteriormente à exigência ,'lo 
arquivamento do contrato, transformando em onus, em pre
juizo, uma medida que foi tomada visando precisamente be
neficiar uma classe. Assim, obter-se-á "a desejada \.mifor
midade de orientação quanto à liquidação de tempo" preconi
zada pelo eminente desembargador Leme da Silva, no processo 
n. 7.783. - Cumpra-se o despacho de fls. 45. - São Paulo, 
22-4-54 (a) Pedro Chaves". 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

ACORDÃO 

Dúvida. Impôsto de transmissão. - Compra e venda ck 
parte idea'l de terreno e empreitada de construção de aparta
mento. Agravo de patição. Negaram provimento com res
salva. 

"Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
petição n. 66.015, da comarca de São Paulo, em que são agra
vante a Fazenda do Estado e agravado José Maimone .
Acorda - o Conselho Superior da Magistratura, sem discre
pância, negar provimento ao agravo e confirmar a conclusão 
da decisão agravada. Custas na forma da lei. Trata~se de 
dúvida suscitada peio Oficial de Registro de Imóveis da I5.a 
Circunscrição, depois de prenotar escritura de compra e ven
da levada a registro e que fora outorgada pela Monções
Construtora e Imobiliária S. A., a favor de José Mainome. 
Entendeu o suscitante que o impôsto de transmissão deveria 
incidir sôbre o valor total de Cr$ 350.000,00, representando 
a fração ideal do terreno transmitido Cr~ 50.000,00 mais o 
valor da empreitada contratada Cr$ 300.000,00 pela outor
gante com o outorgado, para a construção de uma aparta
mento e não apenas sôbre o valor aludido da fração do ter
reno. Resolvendo a dúvida, julgou-a improcedente o Dr. Juiz 
de Direito, pela decisão de fls. 34, de que se agravou a Fa
zenda do Estado. Rejeitando a preliminar de não reconhe
cimento, suscitada pelo agravado, conheceu o Conselho do 
recurso e lhe denegou provimento, mantendo a decisão pêla 
sua conclusão. Ao examinar a questão, entendeu o Dr. Juiz 
de Direito que os fatos apontados pelo Oficial suscitante e 
pela Fazenda não tinham o alcance de modificar o contrato 
celebrado pelas partes e decidiu com acerto. Realmente, se 
a transmissão imobiliária contratada foi apenas do terreno 
e se o imposto sôbre ela devido foi recolhido, o registro de
veria mesmo ser completado como foi ordenado, mas os alu
didos fatos que a Fazenda entende modificadores de seu di
deito, podem ainda ser apreciados em procedimento regular 
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que fica ressalvado à agravante. Com essa ressalva, fica 
mantida a decisão agravada. 

São Paulo, 21 de janeiro de 1954 

Gomes de Oli'Veú·o - Presidente 
Paulo Colombo - Vice-Presidente 
Pedro Chaves - Corregedor Geral da 

Justiça" e relator". 

D. J. 10/2/54. 

Processo n. 62.275 - (G. 3889) - São Paulo - Agravo 
de Petição - Agvtes, .loão Lino de Araujo e sua mulher -
Agvdo., José de Moraes Herling. 

ACORDÃO 

"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agra
vo de petição encaminhados ao Conselho Superior da Magis
tratura pela l:a Câmara Civil do Tribunal de Justiça nos 
autos da apelação interposta por João Lino d~ Araujo e sua 
mulher. - ACORDA o Conselho Superior da Magistratura, 
em votação unânime, remeter o processo ao Tribunal P leno, 
nos termos do art. 101 - III letra "e" do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça. José de Moraes Herling, com fun
damento em disposições do Dec. Lei 58 de 10-12-1937 e do 
dec. 3.079 de 15-9-1938, depositou no cartório da l1.a Cir
cunscrição do Registro de Imóveis vários documentos a fim 
de obter a inscrição do loteamento de terrenc da "Vila In
glesa", no bairro da Campininha, em Santo Amaro. Tendo 
(: 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 ter
ceiros. O requerente da inscrição respondeu as arguições dos 
impugnantes e apresentou, nessa oportunidade, o documente. 
a que aludiu o oficial suscitante da dúvida. ~ste, ouvido, de-
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clarou que nada mais tinha a opor ao pediào. Depois de 
haverem dois dos impugnantes desistido das respectivas im
pugnações emitiu parecer o Dr. Promotor Público e foi nova
mente ouvido o oficial suscitante, constatando a fls. 128 V5. 

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 '.) 
recurso, caso viesse a entender cabível o agravo de petição. 
Processado como apelação, foi julgado pela 1.a Câmara Civel, 
que dele não tomou conhecimento mas afirmou que o caso era 
de agravo de petição e competente o Conselho Superior na 
Magistratura, para apreciação da espécie. Arrima-se o jul
gado no artigo 35 do dec.-lei 14.234 de 16-10-1944, que esta
beleceu a competência do Colendo Conselho Superior par9: 
conhecimento do agravo de petição interposto da decisão que 
julga a dúvida, acrescentando que o art. 34 do citado diplom!l 
legal preve duas modalidades de dúvida, isto é, a suscitada: 
pelo serventuário e a provocada pela parte. O processo, en
tretanto, não obietiva qualquer dúvida do oficial da l1.a Cir
cunscnçao. 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 dec.-lei n. 
14.234cit., a que faz referência o Acordão da La Câmara 
Civil, admite que a parte provoque o processo de dúvida, mas 
esta será, necessàriamente, do serventuário, segundo menção
explícita da cabeça do artigo. - No caso, trata-se de impug
nação de terceiro, nos termos do art. 2.° e parágrafos do-
dec.-lei 58 de 1937 e dec. 3.079 de 1938. - Aliás, nessas dis- I 
posições, com as quais se harmoniza o art. 345 do Cód. Je' 
Proc. Civil, há distinção nítida entre as hipoteses de dúvida 
do serventuário e de impugnação de terceiro. O art: 2.° pa-
rágrafo 1.0 do dec.-lei 3.079 cogita da "dúvida do serventuá-
rio" como decorre de seus termos: "O oficial fará essa veri-
ficação no prazo de dez dias e poderá exigir que o depositante-
ponha seus documentos em conformidade com a lei, conce
dendo-lhe, para isso, dez dias, no máximo. - Não se confor-
mando o depositante com a exigência do oficial. serão os-
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autos conclusos ao Juiz competente, para decidir da eXlgen-
ria. Já nos parágrafos 2.° e 3.° do mesmo art. dispõe a lei 
~ôbre a impugnação de terceiros, "in verbis": Decorridos 
trinta dias da última publicação e não havendo impugnação 
de terceiros, que podenl ser oferecida até a expiração daquele 
prazo, o oficial procederá ao registro, se os documentos esti
verem 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, re
metendo-se o impugnante para o juizo contencioso, a impug
nação que não vier fundada num direito real devidamente 
comprovado de acôrdo com a legislação em vigor". Como se 
vê, realmente são divf!rsos os significados das soluções que 
comportam os casos de dúvida e de impugnação de terceiro, 
nos processos de inscrição de loteamento. Nas dúvidas, em 
que, de um modo geral, se examinam mais os aspectos for
mais dos autos, pertinentes ao registro público e dos instru
mentos a estes suj eitos, há sempre o intuito de uniformiz8cãn 
e melhoria dos serviços do fôro extra-judicial. Ora nas 
"impugnações de terceiros" há perquirição em torno do di
reito real dos interesf:ados. O conteudo da decisão, em tais 
circunstâncias, é variável, segundo as particularidades de 
ca80 de direito real contestado. Não há preocupação de dís~ 

ciplina 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 Públícos, v_ 3-74 § 338), "é certo que em alguns 
casos, isso se poderia admitir (a omissão ou defeito dos re
quisitos legais para a inscrição de loteamento), mas não me
nos certo é que para pleitear a impugnação, não basta o 
impugnante apontar o defeito havido, mas é preciso, prelimi
narmente, 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 acordão respectivo acompanha 
éste julgado (doc. anexo). E recentemente, por acórdão da 
4.& Câmara Civel, datado de 5 de novembro do ano passado 
(doc. anexo), sagrou-se vencedor o ponto de vista do E. Con
selho. Num caso de recurso de decisão que rejeitou "in limi-
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ne" impugnação de terceiro a certo registro de imóvel lotea
do, os autos vieram à Corregedoria Geral, (;omo 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 (acordão anexo). Verifica-se, diante dlo pronun
ciamento 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 inR
crição 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 forma prática de 
resolver "dúvida sôbre competência", propiciando, por isso 
mesmo, medida adequada ao estabelecimento de uma orien
t.ação uniforme, em hipoteses idênticas :à que vem sendQ ob
jeto de exame. - São Paulo, 18 de Dezembro de 1953. -
Gomes de Oliveira, Presidente. - Paulo Colombo, Vice-PTe
sidente - Márcio Munhós, Corregedor Geral da Justica P. 
Relator". -

14 

Advs.: - Cassio Costa Carvalho - Lamartine Navarro. 
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Notfeias Várias 

RELAÇÃO DAS COMARCAS E RESPECTIVAS 
ENTRANCIAS 

3.a ENTRANCIA 

Amparo 
Araçatuba 
Araraquara 
Assis 
Avaré 
Barretos 
Baurú 
Botucatú 
Bragança Paulista 
Catanduv,a 
Franca 
Franco da Rocha 
Guaratinguetá 
Guarulhos 
I ta petininga 
Itú 
Jaú 
Jundiaí 
Limeira 
Lins 
Marilia 
M'Ogi das Cruzes 
Mogi Mirim 
Paraguaçú Paulista 
Piracicaba 
Presidente Prudente 
Ribeirão Preto 
Rio Claro 
Sta. Cruz do Rio Pardo 
São Bernardo do Campo 
São Caetano do Sul 

4.a ENTRANCIA 

CAPITAL 
CAMPINAS 
SANTOS 
SANTO ANDRÉ 

São Carlos 
São João da Bôa Vista 
São José do Rio Preto 
São José dos Campos 
Sorocaha 
Taubaté 
Tatuí 

2.a ENTRANCIA 

Agudos 
Americana 
Andradina 
Araras 
Atibaia 
Batatais 
Biriguí 
Bebedouro 
Caçapava 
Capivarí 
Casa Branca 
Garça 
Ibitinga 
Itapira 
Itapolis 
Itatiba 
Ituverava 
J aboticabal 
Jacareí 
Lorena 
Macoca 
Monte Aprazível 
Olimpia 
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Orlandia 
Ourinhos 
Pederneiras 
Penapolis 
Pindamonhangaba 
Pinhal 
Piracaia 
Pirajú 
Pirajuí 
Pirassununga 
Prosidente Venceslau 
Ranch.aria 
São José do Rio Pardo 
São Manoel 
São Roque 
Santo Anastacio 
Serra Negra 
Socorro 
Taquaritinga 
Tietê 
Tupã 

l.a ENTRANCIA 
Adamantina 
Apiaí 
Bananal 
Barirí 
Brotas 
CaCQnde 
Cafelândia 
Cajurú 
Campos de Jordão 
Cananéia 
Capão Bonito 
Conchas 
Cruzeiro 
Cunha 
Descalvado 
Dracena 
Dois Corregos 
Duartina 
Eldorado 
Gu.ararapes 
Fernandopolis 
General Salgado 
Igarapava 
Getulina 
Guaíra 
Iguape 
Itapeva 
Itaporanga 
Itararé 
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Jales 
José Bonifácio 
Lençóis Paulista 
Lucélia 
Mirandopolis 
Martinópolis 
Mamo 
Mirassol 
Monte Alto 
Monte Azul Paulista 
Nova Granada 
Nhandeara 
Novo Horizonte 
Oswaldo Cruz 
Pacaembú 
Palmital 
Paraibuna 
Patrocínio do Sapucaí 
Pedregulho 
Pereira Barreto 
Piedade 
Piratininga 
Pitangueiras 
Pompéia 
Porto Feliz 
Presidente Bernardes 
Promissão 
Quatá 
Queluz 
Regente Feijó 
Ribeirão Bonito 
Registro 
Santa Adelia 
Santa Branca 
Santa Cruz das Palmeiras 
Santa Izabe! 
Santa Risa de Passa Quatro 
Santa Rosa de Viterbo 
São Bento do Sapucaí 
São Joaquim da Barra 
São José do Barreiro 
São Luiz do Paraitinga 
São Pedro 
São Sebastião 
São Simão 
Sertãozinho 
Tanabí 
Tupí Paulista 
Ubatuba 
Valparaiba 
Valparaizo 
V otu poranga 
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Notícia8 Eleitorais 

ESTRANGEIRO que promoveu seu próprio registro de 
nascimento, dizendo-se brasileiro nato ~ Falsidade declarada 
pela justiça comum - Cancelamento da inscrição eleitoral 
- Neste processo não cabe a argü,ição de que o excluendo 
poderia ser eleitor por possuir os ?'equisitos do art, 129, 
IlI, da Constituição Federal de 1946, 

CANCELAMENTO de inscrição eleitoral obtida com 
base em. registro falso de nascimento - Para que seja de
cretado, é preciso que se prove a averbação, no livro pró
p'rio" da sentença declaratória da nulidade do registro, 

ACóRDÃO N.o 29.318 

Processo n.o 24.581, de Presidente Prudente 
Classe Terceira. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos n.o 24.581 da 
classe terceira. de car..celamento a requerimento, em que é 
excIuendo Justino de Andrade, eleitor da 101.a Zona Pre
sidente Prudente: 

1 - J ustino de Andrade inscreveu-se eleitor no mumCI
pio de Presidente Bernardes sob o n.o 9.825, tendo apresen
tado como prova de sua nacionalidade brasileira, registro do 
seu nascimento. 

2 - Posteriormente, requereu o P. T . B. o cancelamento 
da inscrição eleitoral d'Õ! Justino de Andrade, alegando não ser 
êle brasileiro e, sim, português. 

3 - Deferido o pedido por êste Tribunal, ordenou o Su
perior Tribunal Eleitoral a manutenção da inscrição cancelada 
até que a justiça ordinária se pronunciasse sôbre a nulidade 
do registro de nascimento do eleitor. 

4 - A ação de nulidade foi promovida pelo Ministério 
Público e, agora, com base na sentença declaratória dessa 
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nulidade, confirmada em segunda instância, volta o P. T. B. 
a requerer O cancelamento da inscrição eleitoral n.o 9.825. 

5 - Processado o pedido, sofreu êle a impugnação de 
fls. 21/35. 

6 - Alega o impugnante que a sentença de nulidade do 
registro do seu nascimento não pode ser executada por não 
haver, ainda, transitado em julgado, visto pender de julga
mento o recurso extraordinário dela interposto. Além disso, 
português que fôsse, sendo casado com brasileira, tendo filhos 
bra~dleiros e bens de raiz aqui localizados, podia ter requeritlo 
Rua inscrição eleitoral. 

7 - Não cabe, nesta oportunidade, versar a controver
tida questão d6s efeitos da interposição do recurso extraordi
nário. Ainda que se considere sem trânsito em julgado a 
sentença da qual se interpõe recurso extraordinário, como 
entende Liebman (R. T. 15890) há que ponderar a possibi
lidade legal de sua eficácia antes de se tornar irrevogável. 
E, no caso, não proibe a lei que se averbe no registro civil 
a sentença de nulidade, antes que a Suprema Côrte decida 
a respeito do recurso pxtraordinário que dela se tenha inter
posto. Tratando da sentença de nulidade ou anulação de 
casamento, dispõe o dec. 4.857 que a sua averbaGão se faça, 
somente, depois de definitivamente apreciada na instância 
illlperior e. tão só no que tange ao registro imobiliário, a 
disposição é taxativa na proibição do cancelamento em vir
tude de sentença sujeita a recurso, qualquer que seja seu 
efeito, mesmo o de extraordinário, interposto para o Supremo 
Tribunal Federal (art. 294). 

8 - A argüição referente à possibilidade de inscrição 
eleitoral por se tratar de pessoa com direito ,fi nacionalidade 
brasileira, nos têrmos do art. 129, lU da Constituição Fe
deral, não pode ser levada a sério. E' contraditória com fi 

sustentação que o argüente faz de sua nacionalidade por di
reito de nascimento e, além do mais, não cabe examiná-la 
num processo em que se cuida de cancelamento de inscrição 
eleitoral levada a efeito com base num registro de nasci
mento nulo. 

9 - Improcedentes que são as alegações do impugnante, 
é de se considerar, porém, que não consta dos autos a prova 
de averbação,. no livro próprio, da sentença declaratória da 
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nulidade de registro de nascimento em questão. Para que 86 

faça como prova, 
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo, por votação unânime, converter o julgamento em dili
gência. 

São Paulo, 11 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FER
RAR!, Presidente - SILOS CINTRA, Relator. 

MESARIO FALTOSO - Prova, de que foi intima,do 
pessoa,lmente - Há que ser feita, pela a,cusa,ção - O réu não 
pode provar ia,to nella,tivo. 

MESARIO FALTOSO - Não compa,reci7lwnto por 
falta de intimação pessoal _ Contra-fé assinada por ter
ceira pessoa - Invalidade, para o efeito de provar aquela 
intimação. 

AC()RDAü N.o 2'9.112 

Processo n.o 756, da Capital 
Classe Segunda. 

Vistos. l'elatados e discutidos êstes autos rle Revisão Cri
minal, da 4.a Zona, "Capital, em que é requerente Eduardo da 
Rocha Diniz: 

Tendo sido condenado a pagar a multa de mil cruzeiros, 
como incurso no art. 175, TI.O 13. do Código Eleitoral, Eduardo 
da Rocha Diniz pede a revisão do processo, fundado no que 
dispõe o art. 621, n.o I, do Código do Processo Penal, susten
tando que a condenação afronta a evidência dos autos. 

Não lhe foi favorável o parecer da douta Procuradoria 
Regional, como se vê a_ fls. 12. 

Entretanto, o recurso merece provimento, pois, a decisão 
condenatória assentou na equívoca apreciação de um elemento 
àe convicção. 

Com efeito, o peticionário foi nomeado para servir como 
presidente da 50.a secção do Tatuapé, na 4.a zona eleitoral, 
na eleição de 14 de outubro de 1951 e deixou de comparecer 
e assumir as funções decorrentes do cargo. 
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Condenado em 1.a instância, apelou, sustentando qUE' 
ignorava a nomeação, resultando dai sua falta ao serviço elei
toral, absolutamente involuntária. Para justificar o alegado, 
pediu ao Juiz do processo que determinasse ao escrivão elei
toral que fizesse a juntada da certidão de sua intimação para 
a prestação do aludido serviço. 

:tsse pedido foi atendido, mas, a forma ambígua em que 
fôra vazada a petição e a circunstância de a certidão ter 
sido junta logo após as razões do réu, deram a impressão 
que o documento estava em poder dêle mesmo e não em 
cartório. 

Daí a confirmação da condenação por êste Egrégio Tri
.bunal, que, sem dúvida, considerou o fato de a aludida cer
tidão ter sido produzida pelo réu, o que fôra objeto de ponde
ração da parte da Procuradoria Regional. 

O acórdão foi embargado, dada a existência de votos 
vencidos, focalizando, tntão, o condenado o efluívoco em que 
iaborara o Tribunal; mas, atendendo ao âmbito restrito do 
recurso, no julgamento dos embargos não se cogitou senão 
da classificação da infração, pois que somente a êsse respeito 
surgira divergência entre os Juízes. 

No presente recurso de revisão, é possível o reexame da 
matéria, e, fazendo-a, consideram que a decisão condenatórÍt\ 
não deve prevalecer. 

Não há dúvida que, de acôrdo com a juri~prudência con-
.solidada, a convocação dos mesários deve ser feita por meio 
de intimação pessoal, de tal sorte que saibam êles, inequivo
camente, da obrigação de comparecer a prestar os serviços 
decorrentes das funções. É evidente que a prova dessa inti-

· mação há que ser feita pela acusação, pois que o réu não 
pode provar um fato negativo. 

Na espécie, a prova de intimação assentou na certidão de 
fls. 31, por via da qual um oficial de justiça afirmou que 
intimara o peticionário de sua nomeação, cientificando-o mais 
que deveria comparecer em cartório, no praZG de 48 horas. 
Entretanto, ao pé dessa certidão encontra-se a assinatura de 

· pessoa inteiramente estranha,Romulo Róssi, sem qualquer ex
plicação para o fato, pois, o natural seria que o intimado 
apuzesse sua assinatura e não terceira pessoa alheia ao caso. 

Como é corrente tomarem os oficiais de justiça a assi-
· natura das pessoas a quem entregam as notificações para 
comparecimento, a conclusão, que se impõe, é o reconheci-
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'mento da procedência da afirmação, varias vêzes reiterada 
pelo peticionário: não foi êle quem recebeu a intimação. 

Aceitando estar provada essa circunstância só porq~e 
isso vinha afirmado na certidão já mencionada, em verdade, 
a decisão condenatória assentou seus fundamentos em fa~o 

não provado. Decorre daí a procedência do pedido de revi
são, pelo que, 

Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São 
Paulo, pelo voto de desempate do Presidente, deferir o pedido 
para absolver o peticionário. 

São Paulo, 4 de janeiro de 1954 - ALMEIDA FERRA
RI, Presidente - TOMAZ CARV ALHAL, Relator ~ sA
EINO JÚNIOR, Revisor. 

ESCRIVÃO ELEITORAL - Designa.ção - Não é ne
cessário que seja eleito?, na zona. 

SERVIÇO ELEITORAL - Escrivão que já exerceu a 
escrivania eleitoral - Remoção para outra zona - Nada 
obsta a que seja designado o seu ca,1'tório para o serviç'o 
eleitoral. 

ACÓRDÃO N.o 27.641 

Processo n. ° 1746, de Votuporanga 
Classe Sétima 

Vistos, examinados e relatados êstes autos de Represen-
'tação - Classe Sétima n. ° 1746, em que o M. Juiz Eleitoral 
da 147.a Zona, Votuporanga, submete à homologação do TrI
bunal a designação do Sr. Plínio Marin, serventuário do 
Cartório do Registro de Imóveis e Anexos local, para desem
penhar o cargo de escrivão eleitorai, em substituição do Sr. 

'Antônio Guimarães 
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral,homo> 

lagar por votação unânime, a designação feita. : 
Os motivos apresentados pelo serventuário corno bastan

tes para dispensá-lo do exercicio daquelas funções, não podem 
ser acolhidos, corno bem demonstrou o juiz em sua informação. 
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o fato do escrivão, não ser eleitor na zona e já ter exer
cido as funções eleitorais em data recente em outra zona 
eleitoral, de onde veio removido para a atual, não obsta ao 

'desempenho do cargo eleitoral na nova serventia. 
O mesmo se dirá com respeito à alegação de que em 

futuro próximo, irá o serventuário concorrer às eleiçõés po
líticas. 

Se tal fato ocorrer, terá na ocasião oportuna a solução 
cabível. 

São Paulo, 9 de setembro de 1953 - JOÃO M. C. LA
CERDA, Presidente - CELSO LEME, Relator - Fui pre
sente. I. M. DE GóES CALMON, Procurador Regional. 

HIPOTECA E O DEVER DO TABELIÃO 
DE NOTAS 

Ao Tabelião, por dever funcional, cumpre, não só dar 
forma legal aos "atos jurídicos" que pratica por força do 
cargo, como também, esclarecer as partes, em relação as con
sequências futuras que advirão dêsses mesmos atos. Assim 
agindo, estará êle, cumprindo uma de suas missões, -
"agente da paz privada" - a que lhe atribue Oliveira 
Machado. 

"Agente da paz privada, porque, acomodando 
os direitos de um com o interesse dos outros, previne 
as contendas forenses, copiosa fonte de ruinas para 
uns e inquietações para outros". 

No que tange à Hipoteca, o Tabelião deverá esclarecer 
às partes, de todos os dispositivos do Código Civil que regem 
a especie, afim de que, os seus interêsses e direitos sejam 
acautelados. 

O credor hipotecário, com especialidade, deverá ser es
clarecido da necessidade de ser a escritura, inscrita no regis
tro de imóveis da comarca a que pertencer, pois, é a sua 
inscrição naquele registro, que determina a sua prioridade e 
validade em relação a terceiros. 

22-

("Da Hipoteca Convencional Sôbre bens Imóveis" - Anto
Albergaria Pereira). 
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Leis e Decretos 

Revogado o parágrafo único do Decreto-lei n. 19.365, de 
20 de abril de 1950, que aposentava os serventuários de justiça 
proporcionalmente, levando em conta o tempo de serviço 
prestado nas varias comarcas. 

DECRETO N. 23.390-D, DE 2 DE JUNHO DE 1954 

Revoga o di<;posto no parágrafo único, doctrtigo 10, 
do decreto n. 19.365, de 20 de abril de 1950. 

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, GOVERNADOR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe 
aão conferidas por lei, 

Decreta: 

Artigo 1.0 - Fica revogado o disposto no parágrafo 
único, do art. 10, do decreto n. 19.365, de 20 de abril de 1950. 

Artigo 2.° - t:ste Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 2 de 
junho de 1954. 

LUCAS NOGUEIRA CARCEZ 
José Ataliba Leonel 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 4 de junho de 1964. 

Carlos de Albuquerque Seiffarth 
Diretor Geral - Subst. 
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DE,CRETO FEDERAL 

DECRETO-LEI N. 2.612, DE 20 DE SETEMBRO DE 1940 
Dispõe sôbre o registro do penhor rural 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 180, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - O registro de instrumentos públicos ou par
ticulares de contrátos de penhor rural, de qualquer valor, e 
de cédula rural pignoratícia far-se-â na fórma da Lei n. 492, 
de 30 ile Agôsto de 1937. 

Art. 2.0 - As custas devidas pelo registro de penhor 
rural, expedição da cédula pignoratícia, averbação dos endossos 
e cancelamentos não excederão, em hipótese alguma, as im
].lortâncias fixadas pelo artigo 34 da Lei n. 492, de 30 de 
Agôsto de 1937; em se tratando de operações efetuadas pela 
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, 
observar-se-á além destas limitações, a redução determinada 
pelo art. 2.0 do decreto-lei n. 221, de 27 de Janeiro de 1938, 
ae 507c de tôdas as custas e emolumentos devidos a tabeliães, 
e'scrivães, oficiais de registros, hipotécas e protestos, que 
incidam ou venham a incidir sôbre quaisquer documentos a 
elas relativos, ainda quando cobrados em sêlos. 

Parágrafo 1.0 - Os esclarecimentos solicitados pelas 
partes serão fornecidos em uma única certidão e cobrados 
('ornO um só áto, em relação a cada operação. 

Parágrafo 2.0 - As custas percebidas em excesso serão 
restitui das em tresdôbro sem prejuízo de outras penalidades. 

Parágrafo 3.0 - Em caso de omissão de lançamento de 
custas á margem das certidões ou dos átos mencionados nêste 
artigo, a autoridade judiciária competente aplicará ao respon
savel a pena de suspensão por 30 (trinta) dias. 

Art. 3.0 - São considerados parte integrante dos con
trátos de penhor rural decorrentes de financiamentos da 
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, 
e' isentos de novos sêlos, os instrumentos de depósito, feito 
em mão de terceiros, de produtos gravados pelos ditos con
trátos. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 20 de ,setembro de 1940, 119.0 da Inde

pendência e 52.0 da República. 
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GETúLIO VARGAS 
A. de Souza Costa 
Francisco Campos 
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