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nOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PELA 
LEI N.' 464. DE 26 DE SETEMBRO DE 1946". 

ANO XIX JULHO A DEZEMBRO DE 1971 

Redação: 

N.' 92 

Faz já algum tempo, noticiaram os jornais que, o Go
vêrno do Estado, havia deliberado mandar construir, na ci
dade de Socorro, um hospital com 600 leitos, destinado a 
atender aos "funcionários públicos de idade avançada, ou 
com doenças crônicas e senis". 

Segundo, porém, viemos depois a saber, seu intuito não é 
o de edificar, apenas, o nosocômio aludido, mas, também, 
um conjunto de apartamentos para residência daqueles mes
mos servidores que não mais tenham família, ou esta não se 
enco.ntre em condições de ampará-los. 

O empreendimento governamental envolve, assim, a cria
ção de uma verdadeira comunidade geriátrica, onde os men
cionados funcionários encontrarão não só uma assistência 
médico-hospitalar completa, como ainda um ambiente social 
adequado à sua idade, - que muito poderá contribuir para 
amenizar os últimos anos de suas vidas. 

A iniciativa não podia, em verdade, ter sido mais feliz 
e oportuna - inclusive por vir ao encontro de recomenda
ções formuladas pelos estudiosos da Gerontologia em recente 
simpósio aqui realizado -, no sentido de que nos cumpre 
dispensar aos velhos as atenções e o respeito a que fazem 
jus, não só como sêres humanos, senão também pelo que de 
si já deram ou poderão dar, ainda, à sociedade a que per
tencem. 
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Naturalmente, essa comunidade ficará subordinada ao Ins
tituto de Assistência ao Servidor Público Estadual - querendo 
isso dizer que, se tal acontecer, também os servidores da jus
tiça dos Cartórios não oficializados, filiados àquela entidade, 
deverão poder utilizar-se, salvo melhor juízo, dessa nova mo
dalidade de assistência, em tão boa hora criada pelo dinâmico 
e empreendedor Govêrno do Sr. Laudo Natel. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

o DECRETO~LEI N.Q 271 

AGNELO SoBREIRA 

o Decreto-lei n.~ 271, de 28 de fevereiro de 1967, que trata 
do loteamento urbano e que dispõe sôbre assuntos correlatos, 
veio em época oportuna, embora não seja da boa técnica. 

Apesar de decorridos 3 anos de sua publicação e até hoje 
não ter sido anunciado o seu regulamento, como ficara pre
visto, trouxe alguns subsídios de que necessitava o instituto 
do loteamento urbano. 

Pois. como se sabe, o Decreto-lei no';> 58, de 10 de dezem
bro de 1937, foi o primeiro diploma legal brasileiro que veio 
disciplinar o loteamento citadino, posteriormente, regulamen
tado pelo Decreto n.~ 3.079, de 15 de setembro de 1938. 

Embora com falhas e imp€rfeições, não se pode deixar 
de reconhecer os relevantes benefícios que essa legislação vem 
prestando durante os 34 anos de sua existência, mormente 
quando o crescimento populacional do pais é extraordinário. 

Eis que, em 28 de fevereiro de 1967, surgiu o Decreto-Iei 
n.9 271, que, conforme se disse, veio em auxílio do Decreto
-lei n.9 '58, sem que, contudo, preenchesse tôdas as suas lacunas. 

Assim, definiu o que é loteamento urbano. Expressão tão 
usada e comentada, mas sem conceito legal, até a publicação 
dêsse Decreto-Iei. 

Outro ponto abordado e de grande importância para efeito 
do loteamento urbano e que ficou esclarecido, é o vocábulo 
desmembramento. 

Pois, como é sabido, antes do Decreto-lei n. 9 271, proprie
tários de terras se aproveitavam dêsse processo, para regu
larizarem verdadeiros loteamentos, escapando, assim, dos re
quisitos da legislação vigente. 

Iniciativa exuberante - conforme se verificará mais 
adiante - que veio coibir a formação de vilas e até mesmo 
de cidades sem as exigências urbanístlcas e outras formali
dades constantes do diploma especial. 

Fixou também, embora com o prazo determinado, o que 
é zona urbana. Antiga controvérsia sôbre sua definição, mas 
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agora elucidada. Ponto de relevância para matéria fiscal, uma 
vez que diz respeito à tributação de impostos. 

Resolveu também definitivamente as dúvidas que ainda 
podiam pairar quanto à incorporação das vias de comunica
ção, praças e terrenos reservados a edifício públicos e "ou
tros equipamentos urbanos", ao domínio público do Município, 
após a inscrição do loteamento em Cartório, desde que tais 
elementos constem da planta do loteamento e do respectivo 
memorial. 

Deixou claro ainda que o loteador poderá requerer ao 
Juiz competente a reintegração de posse e domínio das partes 
mencionadas no parágrafo anterior, desde que não tenha ven
dido nenhum terreno do seu loteamento. 

Conforme se disse atrás, êsse Decreto-lei, em seu art. 5.Q
, 

vedou a regularização de loteamento urbanos, mediante o pro
cesso de desmembramento. 

Pois, se por um lado, definiu o desmembramento, por 
outro, diz que, para efeito de desapropriação não serão indeni
zadas as construções e benfeitorias levantadas em lotes ou 
loteamentos irregulares. E mais ainda, que .não serão con
siderados como terrenos loteados ou loteáveis, para fins de 
indenizações, as glebas não inscritas ou irregularmente ins
critas como loteamentos urbanos ou com finalidades urbanas. 

Ora, como se vê, tais preceitos, aliados à definição de 
desmembramento, impedem, de uma vez por tôdas a legis
lação de loteamento urbanos, sem os requisitos do Decre
to-lei n.'1 58. 

Em outro artigo, dá podêres de polícia administrativa 
aos loteadores e proprietários de lotes para promoverem ação 
competente contra os vizinhos que, nas construções ,não obe
decerem às exigências urbanísticas do loteamento ou contra
riarem às normas de edificações. 

Como ficou acentuado, o Decreto-lei n/' 271 não sanou 
tôdas as deficiências do instituto do loteamento urbano. Trou
xe-lhe alguns complementos necessários, mas não suficientes, 
diante do desehvúlvimentú crescente da valorização da pro
priedade imobiliária. 

Assim, o primitivo diploma legal plinador continuará de
ficiente, sem novos subsidios de que :necessita. 

~ste Decreto-lei apresenta também disposições sôbre ó 
instituto da concessão de uso, parte interessante e de grande 
importância. 

8-

(Da "Tribuna da Justiça") 
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ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E MERCADO 
DE CAPITAIS 

J. A. PENALVA SANTOS 

A alienação em garantia sempre foi proibida no Brasil 
e a sua adoção era mal vista pelos juristas. Teixeira de Frei
tas, no Esbôço, art. 2.088, considerou-a ilícita, da mesma 
forma que a Lei n. 0 2.689, de 26-10-40. O Código Civil, no 
art. 765, proíbe ao credor pignoratício de ficar com o bem 
empenhado e a Lei de Mercado de Capitais repetiu disposi
tivo do art. 765, :no que toca ao bem fiduciàriamente alie
nado. A retrovenda, TIO entanto, vinha sendo muito usada 
por credores, sobretudo para imóveis, como negócio de ga
rantia, sendo aceita por alguns Tribunais como lícita. 

A Lei do Mercado de Capitais introduziu, :no artigo 66, 
uma mudança na sistemática de nosso Código Civil. Diz o 
~ 2.Q dêsse artigo que "o instrumento da alienação fiduciária 
transfere o domínio da coisa alienada independentemente da 
sua tradição ... ". Assim, na alienação fiduciária em garantia, 
a assinatura do seu instrumento é suficiente para transferir 
o domínio do bem (móvel) por essa forma alienada, apenas 
entre os contraentes. Para que produza efeito contra tercei
ros é indispensável o arquivamento no registro de títulos e 
documentos o que vale dizer: o registro é atributivo de di
reitos somente contra terceiros, pois entre as partes é ape
nas declaratório. 

Há indiscutivelmente uma venda de natureza resolúvel, 
porque subordinada a uma condição resolutiva o pagamento, 
pelo devedor-vendedor, da importância correspondente ao dé
bito e, :neste caso com o implemento da condição, desfaz-se a 
venda, retornando o bem ao patrimônio do citado devedor
-vendedor. 

A matéria está subordinada ao disposto nos artigos 647 
e 648 do Código Civil. 
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Não foi por outra razão que no § 8.~ do art. 66 da Lei 
n.~ 4.728,. de 1965, foi assegurada ao credor-comprador o di
reito de reinvidicar a coisa fiduciàriamente alienada, do deve
dor-vendedor, ou de terceiros, em consonância com o disposto 
na parte final do art. 647 do Código Civil. 

Surge <'Iaí um óbice, qual o de a ação reivindicatória não 
permitir que o credor entre, em caráter liminar, na posse do 
bem. ao contrário do que se verifica com a ação de reinte
gração de posse. 

Aliás a título de sugestão, dever-se-ia elaborar uma lei 
de cunho processual, para estabelecer o processamento de tais 
ações, inclusive com a determinação da venda, do bem em 
leilão, no curso do processo para que, com saldo, se pague o 
credor, e o que sobrar, ser devolvido ao devedor. 

Como ocorre com o negócio fiduciário, a venda vale de 
fato "entre as partes e contra terceiros" (se registrada no 
Registro de Títulos e Documentos) muito embora o seu es
copo seja de garantia. 

Ora, se houve alienação da coisa é meridiano que ela 
não só passa para o patrimônio do credor-comprador, como 
,nêle permanece e se integre in totum} até o vencimento do 
prazo estipulado para o pagamento da dívida. 

A alienação fiduciária em garantia está ligada intima
mente a outro negócio jurídico =--- um mútuo ou uma aber
tura de crédito, via de regra - e sua execução subordina-se 
à do contrato a que está ligada, daí o caráter resolúvel da 
propriedade da coisa, em nome do credor-comprador. 

Vencida a dívida o credor tem dois caminhos: se tiver 
sido paga pelo devedor, a coisa se tornará ao patrimônio 
dêste, em cuja posse se encontra. 

Na hipótese de não pagamento da dívida, o credor de
verá propor a ação reinvidicatória contra o devedor ou o 
terceiro que estiver na posse do bem, caso se neguem a 
devolvê-Ia; se houver devolução voluntária, o credor é obri
gado a vender a coisa, para, de seu produto, pagar-se (§ 5.9 

do art. 66), a menos que o preço da venda não baste, e, 
nesse caso, o devedor fica responsável pelo restante (§ 6.~). 

De uma conclusão inelutável não se pode fugir: a de 
que até o vencimento da dívida a propriedade permanece com 
o credor, enquanto a posse fica com o devedor (§ 2.'1), salvo 
se o devedor ainda não tiver a posse da coisa; nessa hipó-
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tese o domínio passara ao credor quando o devedor entrar na 
sua posse (§ 3.'1). Mesmo após o vencimento da dívida não 
paga, enquanto não vendido o bem (alienado fiduciàriamente) 
para pagamento do credor, o domínio permanece com êste, 
por isso, o devedor não pode vendê-la; se o fizer, a venda se 
considera a ncn domino) pelo que não alheia a propriedade, 
nos têrmos do disposto no art. 622 do Código Civil, além de 
incidir nas penas prescritas para o crime de estelionato. Nem 
pode transferir-lhe a posse porque se assim agir será consi
derado depositário infiel, sujeito à pena :de prisão (art. 369 
CPC - ação de depósi to) . 

(Do "Correio da Manhã" - Transcrito da "Tribuna da Justiça") 
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CÔNJUGE VIÚVO E O DIREITO A USUFRUTO 

JORGE MARTINS RODRIGUES 

A Lei n." 4.121, de 27-8-62, alterou o art. 1.621 do 
Código Civil, que passou a dispor que, enquanto durar a 
viuvez, o cônjuge sobrevivente, se o casamento era no re
gime de separação, terá direito ao usufruto da quarta parte, 
ou da metade, conforme haja ou não herdeiros necessários, 
dos bens do falecido. Essa modificação tem suscitado con
trovérsias e dúvidas. E, neste jornal, em 8-3-70, o dr. J. 
Armando Netto, ex-procurador da Justiça e hoje advogado 
militante, publicou longo e substancioso parecer sôbre a pre
tensão de uma viúva que, favorecida por doações valiosas 
do marido, pleiteia na Justiça o reconhecimento do direito a 
usufruto, nos têrmos da nova redação do art. 1.621. No 
inventário, que se processa numa das comarcas do Interior, 
o cônjuge sobrevivente enfrenta enteados, sendo de cêrca de 
Cr$ 10.000.000;00 o valor dos bens do de cujus. O parecer 
do dI'. J. Armando Netto conclui contràriamente à preten
são, esteiando-se para isso em principios de hermenêutica e 
na lição de eminentes tratadistas estrangeiros em seu exame 
de dispositivo, mais ou menos semelhante, do Código Civil 
de países latinos da Europa. 

Cremos que o advogado paulista tem razão, mas, o que 
neste pequeno artigo, desejamos fazer é mostrar que melhor, 
talvez do que a maneira clássica de interpretar uma lei, 
isto é, segundo os fins que o legislador teve em mente, será 
a análise dos fatos que o induziram a elaborar determinada 
norma ou dados os efeitos maléficos de lei já existente, a 
modificá-la. Se o leitor nos seguir com alguma atenção ad
mitirá, acreditamos, tal conveniência. 

Consoante ensina o prof. Vicente Ráo: 

12 -

"Interpretação é a operação lógica que, obedecendo 
aos principios e leis cientificas ditadas pela hermenêu-
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tica e visando integrar o conteúdo orgânico do direito, 
apura o sentido e os fins das normas jurídicas, para 
o efeito de sua aplicação às situações de fato da 
vida social." 

Quer dizer, o intérprete considera o sentido e a finali
}idade da norma legal e sua adequação a fatos da vida social. 
Essa é a interpretação teleológica, feita, aliás, com rigor pelo 
dr. J. Armando Netto. 

Interpretemos, porém, o art. 1.621 tendo em vista a re
lação de causa e efeito entre êle e certos fatos. Confiamos 
em que a interpretação do texto legal, realizada dessa forma, 
demonstrará mais direta e precisamente que, de acôrdo com 
a conclusão do dr. J. Armando Netto, o legislador teve o pro
pósito, que apenas não traduziu em palavras de não esten
der o benefício mencionado no art. 1.621 às pessoas, casadas 
no regime de separação, legal ou contratual, que possuam 
recursos oriundos de doações do cônjuge. Em nossa opinião 
mesmo que os bens do viúvo não tenham essa origem. 

Examinando o referido dispositivo e sabendo que a viu
vez tem, em muitos casos, impossibilitado ao cônjuge sobre
vivente manter seu anterior padrão de vida, podemos for
mular êste raciocínio redutivo. 

Certo número de viúvos têm ficado desamparados finan
ceiramente. 

Provàvelmente, isto é conseqüência do artigo 1.621 
(o antigo). 

Aí temos um raciocínio lógico-juridico tanto normativo 
como não-normativo, pois calcado, de uma parte, em refle
xões sôbre fatos. O emprêgo do advérbio provàveZmente se 
faz necessário porque, patente é, o desamparo financeiro em 
que fique um cânjuge viúvo, pode ter outra causa que não 
o antigo art. 1.621. Conquanto aqui só ponderemos deter
minada causa - uma norma legal - ainda assim permanece 
o advérbio, levando-se isso à cünta da dúvida filosófica em 
tôrno do conceito de causa. 

Mas, com base no nôvo raciocínio redutivo, podemos enun
ciar outro, cuja premissa seja uma proposição universal. 

Enviuvando, todos os que foram casados no regime de 
separação ficam desamparados financeiramente, a não ser 
que püssuam recursos próprios. 

nOLllJ'rn[ D.\ ASSO'CIAÇ.'\O DO'S SEnVE:\TUAnIO'S 
DE JUSTIÇ.\ DO' ESTADO' DE S.W PAULO * -13 



Logo, o desamparo é conseqüência do art. 1.621 (o antigo). 

1!: claro, em primeiro lugar, que estamos considerando 
só os casos em que o de cujus deixou bens. E, em segundo, 
que é impossível suprimir a ressalva contida na premissa, 
porque, se o fizessemos, ela seria falsa. Dessa mesma im
possibilidade decorre que o legislador, depois de apurar certo 
fato - o desamparo financeiro do cônjuge sobrevivente -
causado ou ensejado pela antiga redação do art. 1.621, ao 
cogitar de o alterar, só iria preocupar-se com seus efeitos 
sôbre determinadas pessoas: os cônjuges sem recursos pró
prios, cujo nível de vida se reduziu ao extinguir-se o ca
samento. 

Tomando de um exemplo extremo: se todos os conju
ges recebessem doações como as que a sra. Jaqueline Onassis 
tem recebido do marido bilionário, que legislador cuidaria de 
editar uma norma como a da Lei n.'1 4.121 ? 

14-

(Transcrito do "O Estado de S. Paulo", de 8-8-71) 

ROLF.TDI l).~ ARSOCL\ÇÃO nos SERYENTUÁRIOS 
m: JUSTIÇA DO ESTADO DE S,\O PAULO * 



FILIAÇÃO ILEGíTIMA E DIREITO À 
HERANÇA 

ANTÔNIO RAPHAEL SILVA SALVADOR 
(Promotor Público) 

Assunto sempre muito discutido e que grande interêsse 
desperta é o referente aos filhos ilegitimos e seus direitos; 
podem pleitear seus reconhecimentos, podem pedir alimentos 
aos pais, têm direito à herança, ainda que haja filhos ile
gítimos de seu pa i? 

Encontramos em um magnífioo acórdão que merece ser 
transcrito neste jornal, pois seu erudito relator examina o 
assunto dentro do nosso direito e também tendo em vista o 
estrangeiro. Iremos transcrever alguns trechos daquela deci
são, sem qualquer outro comentário. 

"A propósito surge o problema da equiparação dos filhos 
ilegítimos aos legítimos. 

No direito francês vigente, o filho natural, concorrendo 
com descendentes, legítimos, recebe a metade da porção he
reditária que êle teria se legítimo fôsse (art. 758 do CC). 

No "Avant-Projet", obra dos mais notáveis juristas fran
ceses a situação do filho natural é alterada, mas não é igual 
à do filho legítimo (art. 774). 

O recente Código Civil Português, também, em seu art. 
2.139, 2, estabelece que "concorrendo à sucessão filhos legí
timos ou legitimados e filhos ilegitimos, cada um dêstes úl
timos tem direito a uma cota igual à metade da de cada 
um dos outros". 

Na Inglaterra a mãe tem, em principio. o direito de 
guarda, a determinação da educação religiosa do filho ilegí
timo e a obrigação de prestar-lhe alimentos. 
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Em relação ao pai, porém, o filho ilegítimo não possui 
nenhuma relação jurídica familiar; não tem direilto ao seu 
nome, podendo escolher qualquer outro. Eventualmente, o 
pai poderá ser obrigado a prestar-lhe alimentos até certa 
idade. 

Na Alemanha Ocidental, não existe relação jurídica de 
parentesco e.ntre o filho ilegítimo e seu pai (§ 1.859 n. 9 II, do 
B.G.B.). Mas o pai é obrigado a prestar-lhe alimentos, até a 
idade de 18 anos. Os alimentos incluem tôdas as necessidades 
da vida, educação e formação profissional (§ 1.708 e lei de 
11-8-1961). A completa equiparação de filhos ilegítimos 
aos legítimos, seria incompatível com a instituição da família 
legítima, baseada no casamento, que se acha sob a especial 
proteção do Estado (art. 6."1 n. 9 I, da Lei Fundamental). 
Tôda e qualquer valorização do filho ilegítimo não pode redun
dar em desvalorização por mínima que seja - do casamento 
e dos filho legítimos. 

Agora, na própria União Soviética, onde o marxismo-Ieni
nismo assume feições surpree.ndentes, o decreto do Presidium 
de 8-7-1944, para o qual o "robustecimento da família tem 
sido sempre uma das missões mais importantes do Estado 
soviético", revogou a equiparação dos filhos ilegítimos aos 
legítimos: somente os filhos legítimos têm pretensão jurídica 
contra os pais. Os filhos ilegítimos possuem parentesco de 
sangue somente em relação à mãe. Não é permitida a 
investigação de paternidade, nem tampouco possuem êles direi
to alimentar contra o pai. Em compensação, o Estado lhes 
dá ampla pensão alimentar. 

No direito brasileiro, a questão dos direitos sucessórios 
dos filhos naturais reconhecidos é tratada no artigo 1.605, do 

- -- - - Cédigo {;i\4l. ----Os- al'tigos-U73_ do Erojetº- Primitivo e 1.940 
do Projeto Revisto, os quais cor respondem ao art. 1.605 --dü- - -
Código, não continham a disposição do § 1. Q dês se artigo. 
Tal parágrafo, surgiu em conseqüência do aditivo de Alfredo 
Pinto, relator, na Comissão dos Vinte e Um, dessa parte do 
projeto. 

O aditivo, inspirado na lei francesa que dava "aos filhos 
naturais a metade da cota a que tinham direito os filhos le
gítimos" foi aprovado e constitui o § 1.9 do art. 1.605 do Cc., 
mudado apenas a redação, que lhe deu Rui Barbosa. 

Assim, exemplifica: se na constância do casamento de 
A com B, aquêle reconhece o filho ilegítimo, êste herdará 
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apenas a metade de que herdar cada um dos filhos legíti
mos, ao passo que se o reconhecimento fôsse anterior ao ca
samento, o filho reconhecido e os legítimos teriam partes 
iguais na herança (é o estudo de Hermenegildo de Barros, 
"Manual do Código Civil, do Direito das Sucessões", voI. 18, 
2 .... tiragem, pág. 456 e segs.). 

Portanto, o filho 'natural de desquitado - reconhecido na 
constância do casamento - fica sujeito, em matéria sucessó
ria, ao disposto no art. 1.605, § 1." do CC. 

É que, em nosso direito, o casamento válido só se dissolve 
pela morte de um dos cônjuges. A ausência, por mais prolon
gada que seja, não produz efeito (art. 315, parágrafo único, 
do CC). Uma coisa é o casamento válido à vínculo conjugal -
e outra coisa é a sociedade conjugal, que, pelo desquite, termina. 

O casamento é indissolúvel (art. 167, § l,';', da Constitui
ção Federal). O desquite apenas põe têrmo à sociedade con
jugal, isto é, a comunhão de vida e de bens; apenas acarreta a 
separação de corpos, com a conseqüente "extinção dos deveres 
conjugais, e põe têrmo ao regime matrimonial de bens, mas não 
dissolve, não extingue o casamento válido, que só se extingue 
pela morte de um dos cônjuges. 

Nesse sentido há um grande número de julgados, como, 
por exemplo os constantes da RT, vol. 162-699, 180-176, 181-207 
e 194-645. 

Nem se argumente com o art. 126 da Carta outorgada 
de 1937, pois êsse preceito não revogou e nem poderia revo
gar o § 1.9 do art. 1.605 do CC. Limitou-se a recomendar que 
a lei assegurasse a igualdade dos filhos naturais com os legí
timos. E em cumprimento a essa recomendação não veio lei 
alguma (Rev. dos Tribs. voI. 162-701). 

Aliás, o art. 1.605 do CC, para efeitos da sucessão, equi
parou os filhos naturais reconhecidos aos filhos legítimos. 
O § 1.'1 constitui uma exceção à regra geral. 

Após outras considerações, o mesmo V. Acordão termina 
dizendo: "em suma, na espécie, cuida-se de filha natural re
conhecida na constância do casamento do genitor, e, assim, 
a ela se aplica o disposto no art. 1.605, § 1.' do C. Civil. 
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NOVA TABELA PARA IMPOSTO DE RENDA 

Em duas portarias que assinou, em Brasília, o ministro 
Delfim Netto estabeleceu nova tabela do impôsto de renda 
progressivo das p€s~oas físicas e fixou limites de rendimento 
e de posse ou propriedade de bens, para fins de apresentação 
de declaração no exercício de 1972. Estarão isentos dêsse 
tributo os que perceberem rendimentos até Cr$ 6.048,00. Ele
vou-se, também, para Cr$ 2.695,00 o abatimento anual, por 
dependente, como encargo de familia. 

A portalia BR N. 81 tem esta redação: 

"O ministro de Estado da Fazenda, no uso das atribui
ções que lhe confere o Artigo 29 do Decreto-lei n." 401, de 
30 de dezembro de 1968, 

Resolve 

I - O impôsto de renda progressivo, devido anualmente 
pelas pessoas físicas, residente ou domiciliadas no Brasil, nos 
termos do Artigo 5.~ do Decreto-lei n.9 401, de 30 de dezem
bro de 1968, será cobraclo no exercicio financeiro de 1972, de 
acôndo com a tabela anexa. 

Ir - O abatimento anual como encargo de família, por 
dependente, no exercício financeiro de 1972, será de Cr$ 
2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco cruzeiros). 

III - Os demais valôres expressos em cruzeiros na le
gislação do impôsto de renda serão atualizados, no exercício 
financeiro de 1972, mediante aplicação do coeficiente de 1,20 
(um vírgula vinte)". 
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A Tabela está assim composta: 

Classe de Liquida-Cr$ 

Até 6.048,00 a 
De 6.049,00 a 6.480,00 
De 6.481,00 a 8.640,00 
De 8.641,00 a 12.069,00 
De 12.007,00 a 17.280,00 
De 17.281,00 a 23.760,00 
De 23.761,00 a 32.400,00 
De 32.401,00 a 43.200,00 
De 43.201,00 a 64.800,00 
De 64 .801,00 a 86.400,00 
De 86.401,00 a 129.600,00 
De 129 .601,00 a 172.800,00 
Acima de 172.800,00 

• 
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3% 
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-8% 
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35% 
40% 
45% 
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REGISTRO DE CAMBIAL 

A Segunda Câmara do Tribunal de Alçada Civil dêste 
Estado, nos autos de Apelação Civel n.9 151.687, da comarca 
de São João da Boa Vista, apreciando matéria relativa a di
reito cambial, julgou improcedente ação cujo fulcro central 
residia no fato de ser nula ou não nota promissória não re
gistrada após o advento do decreto-Iei federal n.\> 427, de 1969. 
O autor, na ação, escolheu a via ordinária para a cobrança 
da importância representada pelo título, que não foi levado a 
registro no prazo prescrito no aludido diploma, admitindo o 
juiz de primeira instância a validade do processo utilizado, lhe 
dando ganho de causa. 

O acórdão alusivo, tomado por unanimidade de votos, fir
mou a regra de qu~ "as letras de câmbio e as notas promis
sórias não registradas conforme a determinação do decreto-lei 
federal n.~ 427-69 são nulas de pleno direito e não autorizam 
a cobrança quer pela via executiva, quer pela via ordinária", 
acrescentando que, "se os estabelecimentos de crédito e Car
tórios de Notas estão impedidos, "sob as penas da lei", de dar 
curso a tais titulos (art. 3. Q ~ 1.9, do decreto federal 64.156, 
de 4-3-1969) é inadmissivel que possam ter nos pretórios ju
diciais para operar efeitos jurídicos cancelados "de jure". 

Descendo a pormenores, pondera o relator, em considera
ções a respeito, que "o govêrno da União, reconhece.ndo que 
o mercado do dinheiro, por particulares, em negócios usuários, 
afetava a economia óvil e que, pela forma clandesbna e ma
liciosa dos mútuos, se operava uma evasão tributária injusta 
e perniciosa ao interêsse comum, além de possibilitar a ocul
tação de patrimônios formados de incontinências funcionais, 
deliberou regrar avenças dêsse tipo, invalidando os documen
tos que ensejavam a burla fiscal e vedavam o contrôle da le
gitimidade da riqueza capitalizada. Daí editar a medida drás
tica de invadir o conservador e tradicional sistema cambial, 
através do decreto-lei federal n.9 427-69". Acrescenta, depois, 
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• 

• 

que "o registro das cambiais passou a ser, derivada mente do 
sistema uma condiç:.ão "sine qua non" para o protesto ou 
para a cobrança cambial, seja qual fôr o tipo da ação ajuiza
da. Sem registro, e segundo os têrmos da lei, não há pro
testo e nem pode haver cobrança, nem pela via executiva nem 
pela via ordinária, e isso porque o título não registrado é 
nulo}}. 

Em abono de suas considerações, recorda ainda o relator 
os têrmos do decreto federal n. Q 64.156, de 4-3-1969, que re
gulamentou os artigos 2. Q

, 3.9 e 55' do decreto-lei federal 
n.Q 427, também de 69, para reconhecer, afinal, não ser real
mente possível, face aos têrmos de tais dispositivos, "que os 
títulos não registrados apenas não ensejam a via executiva, 
servindo, porém, como comêço de prova para a ação ordinária, 
como faz a r. sentença recorrida. Se tais títulos são nnws 
e não podem, por qualquer forma, dar oportunidade à execu
ção da dívida que representam, nem ter curso em Cartório de 
Notas, é manifesto que nem por ação ordinária podem ser co
brados, porque coisa nula não se outorga qualquer direito a 
ninguém". 

A matéria, sem dúvida, é atraente, quer como exegese, 
quer como interpretação jurídica. A lei já f()i discutida e inter
pretada, mais de uma vez, em várias ações de primeira ins
tância, preponderando em tôdas elas, o princípio de que real
mente os títulos cambiários, úJão registrados, após o advento 
do diploma invocado, perdem seus efeitos para os processos de 
rito executivo, servi1ndo, no entanto, para os procesSDS de rito 
ordinário. O seu titular, assim, não se beneficiaria dos meios 
mais rápidos e mais drásticos oferecidos pela lei adjetiva para 
cobrar seus direitos em Juízo. Teria de contentar-se com o pro
cesso mais m()roso da ação ordinária, servindo-se do título sem 
registro como início de prova de seu direito, a exigir-lhe, sub
sidiàriamente, novos elementos para robustecê-lo e consolidá-lo 
também em Juízo. Argumentam, também, os partidários desta 
corrente, que arguir de nulo para todos os efeitos o título sem 
registro, após o advento do decreto-lei federal n.Q 426 de 1969, 
não teria também sentido, em face do que dispõe o § 4.Q 

do art. 153, da Constitutição Federal. Importaria, pura e 
simplesmente, numa lesão de direito individual, que em qual
quer hipótese, em se verificando, deve e pode ser apreciada 
pelo Poder Judiciário. 
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A VARIAÇÃO DO SALARIO MÍNIMO NOS SEUS 
31 ANOS DE VIG~NCIA 

SALÁRIO-MíNIMO NA CIDADE DE SÃO PAULO -
Desde a sua instituição, o salário-mínimo mensal na cidade de 
São Paulo sofreu as seguintes variações: 

"Quantum" mensal Vigência a partir de 

Dec.-lei n.9 2.162 de 1/5/40 ... 
Dec.-lei. n.~ 5.473, de 11/5/43 .. 
Dec.-lei n.'! 5.977, de 10/11/43 . 
Dec-Iei. n.'" 5.978, rle 10/11/43 .. 
Dec. n.'! 30.342, de 24/12/51 .. 
Dec. n.'! 35.450, de 1/5/54 .... 
Dec. n.? 39.604-A, de 14/7/56 . 
Dec. n.'! 45.106-A, de 24/12/58 . 
Dec. n.'} 49.119-A, de 15/10/60 .. 
Dec. n.'! 51.336, de 13/10/61 .. 
Dec. n.'! 51.613, de 3/12/62 ... . 
Dec. n.9 53.578, de 21/2/64 ... . 
Dec. n.'! 55.803, de 26/2/65 ... . 
Dec. n.'! 57.900, de 2/3/66 ... . 
Dec. n.'! 60.231, de 16/2/67 '" 
Dec. no') 62.461, de 25/3/68 '" 
!>ec. n.'! 64.442, de 1/5/69 .... 
Dec. n.'! 66.523, de 30/4/70 .. , 
Dec. n.'! 68.576, de 1/5/71 .... 

Cr$ 220 3. 7.40 
Cr$ 275 12.6.43 
Cr$ 360 1.12.43 
Cr$ 390 1.12.43 (-) 
Cr$ 1.190 1. 1.52 
Cr$ 2.300 3. 7.54 
Cr$ 3.700 1. 8 56 
Cr$ 5.900 1. 1.59 
Cr$ 9.440 18.10.60 
Cr$ 13.216 16.10.61 
Cr$ 21.000 1. 1.63 
Cr$ 42.000 24.2.64 
Cr$ 42.000 1. 3.65 
Cr$ 84.000 1. 3.66 

NCr$ 105,00 1. 3.67 
NCr$ 129,60 26.3.68 
NCr$ 156,00 1. 5.69 
NCr$ 187,20 1. 5.70 

Cr$ 225,60 1. 5.71 

(-) Beneficiou sómente os trabalhadores da indústria. 

Transcrito da "Tribuna da Justiça". 
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"UNISEX" TEM RAiZES SOCIAIS 

RUBENS GLASBERG 

Moças usando roupas de corte militar, botas, gravatas e 
cabelos curtos. Rapazes com bolsas a tiracolo, colares e lon
gos cabelos. A tendência ao unisex é apenas um renômeno pas
sageiro da moda ou tem raízes mais profundas? 

A questão foi abordada na primeira semana deste mês 
por duas das principais revistas informativas norte-ameri
canas. Elas publicam as conclusões de uma pesquisa feita pelo 
psiquiatra Fred Brow,n, do Hospital Mount Sinai, de Nova 
York. Brown afirma que os jovens estão sofrendo uma re
versão psicológica na identidade sexual, isto é, os homens 
tornam-se mais femininos e as mulheres mais masculinas. O 
psiquiatra baseia suas conclusões na maneira pela qual as 
pessoas passaram a responder ao teste Rorschach. 

O teste consiste numa série de pranchas com borrões, apre
sentados sucessivamente ao paciente, que deve dizer ao que 
êles se assemelham. A análise das respostas permite estabe
lecer a estrutura global da personalidade do indivíduo e sua 
dinâmica interna, nos diferentes aspectos - emocional, afe
tivo, intelectual e outros. 

Brown observou uma reversão total num dos conteúdos 
das respostas que os jovens passaram a dar a uma das pran
chas, que segundo ele é reveladora da identidade sexual. 

Segundo a pesquisa, nas décadas dos 50 e 60, a maioria 
dos pacientes via na referida prancha uma figura masculina. 
Essa resposta foi considerada normal. A maioria, que via uma 
figura feminina, era suspeita de ter tendências homossexuais. 

O mesmo grupo - de 1.400 pessoas - voltou a ser tes
tado recentemente e apenas uma pequena porcentagem viu a 
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figura como masculina, Para a grande maioria - especial
mente os jovens - ela era feminina, 

Brown atribui a mudança na identificação do sexo a fa
tôres sociais e culturais, "A sociedade - afirma êle - não 
gratifica as pessoas pela individualidade sexual", Acrescenta 
que o homem pode ser escolhido para morrer na guerra do 
Vietnã ou que teme ser assassinado como J ohn e Robert Ken
nedy, símbolos de masculinidade na sociedade norte-america
na, Numa versão brasileira da tese, podel'-se-ia falar do 
temor aos Esquadrões da Morte. 

No caso da mulher, o psiquiatra acredita que a mudança 
da identidade sexual tenha conteúdo benéfico, Ela estaria ex
pressando seu sentimento de fôrça e de igualdade com o homem. 

"É interessante notar - diz Brown - que a identificação 
sexual, algo que Freud considerava definitivamel1te estabele
cido na infância, pôde ser alterada por fatôres sociais e cultu
rais, no prazo de uma década", 

A conclusão conseqüente seria que a teoria freudiana do 
Complexo de :Édipo tem como destino o cesto de lixo da 
ciência. A afirmação é um tanto precipitada, Embora as duas 
revistas não forneçam pormenores técnicos da pesquisa, há 
fortes indicios de que ela está viciada, 

A maioria dos autores especializados em Rorschach sus
tenta que só podem ser tiradas conclusões sobre a dinâmica 
da avaliação de uma série de elementos, no total do teste, E 
não - C0mo o fêz Brown - a partir de um único tipo de 
resposta, numa prancha isolada, 

Por outro lado, o Rorschach - embora sendo um dos 
principais instrumentos de trabalho de psiquiatras e psicol6-
gos - serve somente como auxiliar de diagnóstico, Para con· 
clusões mais precisas, deve ser complementado por uma bate
ria completa de testes ou exames clínicos, 

O fenômeno unisex poderia, portanto, ser interpretado 
simplesmente como maior aproximação entre jovens de sexos 
opostos, resultante de uma quebra de antigos tabus, 

Mas - ainda considerando a pesquisa de Brown tecnica
mente viciada - persiste a hipótese de que a nova moda seja 
a expressão de um fenômeno patológico, mais especificamente, 
uma tendência para o homossexualismo, 

A homossexualidade - segundo alguns d<ls estudiosos do 
assunto - não é um fato isolado, Ela está associada a núcleos 
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psicóticos no indivíduo e surge, geralmente, como defesa con
tra ansiedades de tipo persecutório. 

O unisex seria, então, uma defesa contra uma sociedade 
vista como perigosa e ameaçadora. Nesse caso, as conclusões 
de Brown poderiam ser válidas, ou seja, êle acabou escreven
do certo por linhas tortas. 

Analisando a hipótese de que a nova moda simboliza uma 
doença social, o psiquiatra afirma que "pacientes podem ser 
curados". Mas, não indica a terapêutica e conclui observando 
que "pacientes e sociedades também morrem". 

Além da pesquisa em si e das afirmações de Brown, tudo 
o mais não passa de sugestões e indagações de jornalistas 
leigos na matéria. Cabe aos especialistas - psiquiatras, psico
lógos, sociólogos e antropólogos - encontrar uma explicação 
para o unisex, se é que o fenômeno tem realmente alguma 
importância para a compreensão da sociedade em que vivemos. 

(Transcrito de "O Estado de S. Paulo") 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Agravo de Petição n.O DJ - 200.575 - Ribeirão Prêto 
Agvtes: Said Halah e outros - Agvdo.: Oficial do 2.Q 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de pe
tição n.'! 200.575, da Comarca de Ribeirão Prêto, em que são 
agravantes Said Halah e outros e agravado Oficial do 2.Q Car
tório de Registro de Imóveis da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pa
gas as custas na forma da lei. 

1 - Pretendem as agravantes que o agravado proceda .a 
averbação das unidades autônomas do Edifício Padre Eucli
des, do qual são condôminos, tendo, para tanto suscitado 
dúvida inversa, sôbre a qual o agravado se manifestou, argüin
do a necessidade da prática de três atos distintos: um da 
averbação da construção do edifício ao regime condominal e 
o terceiro de averbação da individualização e descrição da 
unidade. Insistiram os agravantes que uma só deve ser a 
averbação, não tendo razão o agravado em pretender prati
car os três atos, face a norma :do Decreto Estadual n.~ 52.125, 
de 1970, Tabela 11, item IV, letra "c". 

2 - A dúvida inversa foi julgada improcedente, ense
jando recurso dos agravantes às fls. 13. 

Regularmente processado o recurso, o MM. Juiz "a quo" 
sustentou sua decisão às fls. 155. 
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3 - Nega-se provimento ao agravo, para que subsista 
a decisão recorrida pelos seus fundamentos e nos têrmos do 
parecer da douta Procuradora Geral da Justiça. 

Com efeito, conforme consta das certidões imobiliárias 
que o MM. Juiz "a quo" fêz juntar aos autos as frações ideais 
de terreno de cada condômino foram transcritas regulannen
te. Também a especificação, divisão e convenção do condo
mínio foi, devidamente, inscrita. 

Resta, pois, proceder-se a averbação distinta e à margem 
de cada transcrição da construção do edifício (artigo 44 da 
Lei n.\> 4.591, de 16 de dezembro de 1964, combinado com o 
artigo 285 do Decreto n.\> 4.857, de 9 de novembro de 1939), 
bem- como de sua condição condominial, não só no tocante 
a êsse regime, como também no que tange a individualização 
e descrição da unidade autônoma respectiva. 

Sem êsses atos haverá solução de continuidade no regis
tro, o que é intolerável. 

E no tocante a custas, não é por meio de dúvida que se 
delibera a êsse respeito. 

4 - :Ésses os fundamentos que levam ao improvimento 
do agravo. 

São Paulo, 23 de agôsto de 1971. 

Cantidiano Garcia de Almeida) Presidente 

José Geraldo Rodrigues de Alckmin) Corregedor Geral da 
Justiça e Relator 

Dimas Rodrigues de Almeida) Vice-Presidente, em exer
cicio. 

Advogado: Dr. Rogério Strada Rocha e Said Halah. 

D. J. 2-9-71 
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Agravo de Petição - DJ-198.818 - Capital - Agvte.: 
Andrés Lopez Martinez - Agvdo.: Oficial do 15.Q Cartório de 
Registros de Imóveis da comarca. 

Acórdão 

Vistos, relatados e -discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n. q 198.818, da Comarca da Capital, em que é agra
vante Andrés Lopez Martinez e sua mulher, sendo agravado 
Oficial do 15.9 Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao recurso, pa
gas as custas na forma da lei. 

1. Levados a registro as escrituras prenotadas sob n.O. 
173.376 e 173.377, à página 543 do Protocolo 1-D, verificou 
o agravado não estar averbada a construção dos dois prédios 
alienados pelos agravantes a Nassif Caran e Antonio dos 
Santos Rodrigues. Por isso adiou a transcrição dos titulos, bem 
como porque não foi apresentado o "Certificado de Quitação" 
(CQ), do INPS, certo que o de fls. 9 tem finalidade diversa 
da exigida para a averbação. 

Afinal, a dúvida foi julgada procedente, ensejando o re
curso de fls. 41-45, que obteve parecer favorável da douta 
Procuradoria G€ral da Justiça. 

2. Improvido merece o recurso. 

Com efeHo, por fôrça de item VI acrescentado ao artigo 
79 da lei n.9 3.807, de 26 de agôsto de 1960, pelo artigo 20 
do Decreto-lei n.Q 86, de 21 de novembro de 1966, e proprietá
rio, o dono -da obra ou o condômino de unidade imobiliária, 
qualquer que seja a forma por que haja contratado a execu
ç.ão de obras de construção, reforma ou acréscimo do imóvel, 
é solidàriamente responsável com o construtor pelo cumpri
mento de tôdas as obrigações decorrentes da legislação previ
denciária, seja o construtor emprêsa vinculadas ou pessoa a 
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ela equiparada, inclusive se trabalhador autônomo (artigo 4. 9 , 

letra "d", da Lei n. 9 3807, de 26 de agôsto de 1960; artigo 141, 
item II, de Lei 3.807, com a redação dada Pelo artigo 25 do 
Decreto-lei n.1) 66, de 21 de novembro de 1966) . 

Assim, não aproveita aos agravantes a execução aberta 
pelo item I do parágrafo 5.9 acrescentado ~lo Decreto-lei n.9 

821, de 5 de setembro de 1969, ao artigo 141 da Lei n. 9 3.807, 
de 26 de agôsto de 1960, na redação dada pelo Decreto-lei n.9 

66, de 21 de novembro de 1966. 

Outrossim, não aproveita aos agravantes a ressalva do 
artigo 8.'1 da Lei n.Q 5.432, de 7 de maio de 1968, no sentido 
de que não se aplica o disposto no citado item VI do artigo 
79 da Lei n5' 3.807, de 26 de agôsto de 1960, ao proprietário, 
dono de obra ou condômino de unidade imobiliária que tenha 
contratado e iniciado obra de construção, reforma ou acrés
cimo de imóveis até 20 de novembro de 1966. Realmente, tal 
não pode aproveitar aos agravantes, po,rque, nas escrituras 
que se pretende registro, datadas de 26 de fevereiro de 1969, 
há menção que os agravantes construiram os prédios em ter
reno adquirido por escritura de 3 de fevereiro de 1967 e trans
crita sob n.';> 56.191, no 15.9 Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca da Capital. Daí poder admitir-se que o início 
das obras de construção é posterior a 20 de novembro de 1966, 
inocorrendo, pois, a exigência legal de ser anterior a tal data. 

3. Portanto, a impossibilitar a necessária averbação, 
primeiramente, está a falta de apresentação de "Certificado 
de Regularidade de Situação" (CRS) , exigência prevista no 
artigo 141, parágrafo 2.'°, letra "d", da Lei n. 9 3.807, de 26 
de agôsto de 1960, com a nova redação dada pelo artigo 25 
do Decreto-lei n.Q 66, de 21 de novembro de 1966, combinados 
com o artigo 2.°, letra "d", do Decreto n.9 60.368, de 11 de 
março de 1967. Tal documento, como já se decidiu no agra
vo de petiç.ão n. 9 198.327, da Comarca de São Paulo, publi
cado no Diário da Justiça de 15 de junho de 1971, constitui 
requisito indispensável para a averbação de construção de 
prédios no Registro de Imóveis, devendo mesmo ser exigido 
pelo Oficial do Registro Imobiliário, mormente porque a lei 
fulmina com a nulidade ipso jure os atos praticados com inob
servância do referido requisito, sujeitando o serventuário a 
penalidades (artigo 142 da Lei n.9 3.807, de 26 de agôsto de 
1960, com a nova redação dada pelo artigo 25 do Decreto-lei 
n.'? 66, de 21 de novembro de 1966). . 
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É, enquanto não fôr feita feita a averbação das constru
çôes, a dúvida procede inquestionàvelmente, impedindo a trans
crição dos títulos apresentados. 

4. Outrossim, considerando-se que o "Certificado de 
Quitação" (CQ) de fls. 9, expedido em novembro de 1969, é 
para obtenção do "Habite-se" junto a Municipalidade de São 
Paulo, é certo que, para a transcrição do que consta ser a 
primeira alienação de cada prédio, há necessidade de apresen
tação ao agravado do específico "Certificado de Quitação" 
(CQ), nos têrmos do artigo 141, § 4.~, da lei n.9 3.807, de 
26 de agôsto de 1960, com a nova redação dada pelo artigo 
23 do Decreto-lei n.'\' 66, de 21 de novembro de 1966, com
binados com o artigo 4.9 , letra "e" artigo 7.9 e artigo 11 todos 
do Decreto-Iei n5' 60.368, de 11 de março de 1967. Tal "Cer
tificado de Quitação" (CQ), que será sempre no original, con
forme manifestação do INPS (fls. 29-31), deve ser registrado 
e arquivado pelo agravado no respectivo Cartório, como de
termina o artigo 12 do mencio.nado Decreto 60.368, de 11 de 
março de 1967. 

5. Por êsses fundamentos é que se nega provimento ao 
recurso. 

São Paulo, 6 de julho de 1971. 

Cantidiano Garcia de Almeida, Presidente 

José Geraldo Rodrigues de Alckmin, Corregedor Geral 
da Justiça e Relator. 

Dimas Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente, em exer
cício. 

Advogada: Dra. Maria Gladys Gomara de Oliveira. 

D. J. de 23-7-71. 

30 - nor.ETD! DA .\l'1S0rIA<,:.i.O DOS REI1VF.:-;TUARIO~ 

DF. JI~STly.~ DO E~T.\DO DT<: SÃO r.U·LO * 



Agravo de Petição n.O DJ-200.789 - Franca - Agvte.: 
João Bispo - Agvdo.: Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da ComarcaS 

Acórdão. 

Vistos, re~atados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.9 200.739, da Comarca de Franca em que é agra
vante João Bispo e Agravado Oficial do Cartório de Regis
tro de Imóveis da Comarca. 

Acordam em sessão de Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao recurso, 
pagas as custas na forma da lei. 

1. Trata-se da denominada dúvida inversa, pois, o agra
vante requereu ao MM. Juiz a quo que fôsse determinado o 
registro da escritura de venda e compra que lhe fôra outor
gada por Joâo José Santana e sua mulher no livro n.? 370, 
fls. 198v., do 2.9 Cartório de Notas e Ofício de Justiça da 
Comarca, registro êsse que vinha sendo negado pelo agravado. 

Em sua manifestação, o agravado esclareceu que o imóvel 
objeto da referida escritura está sujeito ao regime condomi
nal, motivo pelo qual João José Santana e sua mulher não 
poderiam ter alienado parte certa e determinada, sem a aquies
cência dos demais condôminos. 

O Ministério Público local opinou pela procedência das 
razões do agravado, opôs o que o MM. Juiz a quo indeferiu 
o pedido inicial, ensejando a interposição da da apelação de 
fls 10-ll, recebida como agravo de petição e como tal, re
gularmente processado. 

A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo im
provimento do recurso. 

2. E, realmente merece improvido o agravo. 
Com efeito, João José Santana e sua mulher, por he

rança, vieram a adquirir uma parte ideal correspondente a 
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Cr$ 71,79 de um terreno avaliado em Cr$ 100,00 e medindo 
15 x 39 metros. Posteriormente, venderam ao agrava:nte uma 
parte dêsse imóvel, com a medida de 4,50 x 24 metros. Assim, 
é induvidoso que deram à venda parte certa e determinada 
de imóvel sujeito ao condomínio aludido pelo agravado, con
domínio êsse a que também se referiu o agravante na petição 
inicial e na minuta de seu agravo. 

Assim, para a validade jurídica do ato, mister se tornava 
a anuência dos demais condôminos, de vez que, como bem 
salientou o douto Procurador da Justiça, o recorrente alienou 
uma parte de sua parte ideal, localizando-a, todavia, como 
se fôra coisa certa e determinada. 

Justa, assim, a recusa do agravado, em proceder a trans
cri são do título apresentado, mesmo porque lhe cabe verificar 
a legalidade e validade das escrituras levadas a registro, e 
qual será precedido só no caso de elas estarem em confor
midade com a lei, nos expressos têrmos do artigo ' 215 do 
Decreto n. ~ 4.857, de 19'39. 

3. Por êsses fundamentos nega-se provimento ao agravo. 
São Paulo, 17 de setembro de 1971. - (aa) Cantid:ia:no 

Garcia ele Almeida, Presidente - José Geraldo Rod1'igueS de 
Alc7cmin, Corregedor Geral da Justiça e Relator - Dimas 
Rodrig'!~es de Alme'ida, Vice-Presidente, em exercicio - Adv.: 
Dr. Paulo Lima Vilhena. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

COMUNICADO - Prato 9-129-71 

1 .- A Corregedoria Geral da Justiça, reiterando o co
municado publicado a 27 de janeiro de 1970, recomenda aos 
M. M. Juízes de Direitos das Comarcas do Estado, exceto a 
da Capital, que determinem aos Srs. Escrivães a anotação da 
distribuição, pelos 1." e 2.9 Distribuidores Criminais da Ca
pital, das precatórias oriundas de suas comarcas, conforme 
publicações do "Diário da Justiça" , 

2. - Conseqüentemente, os pedidos de informação sôbre 
o cumprimento :e deVOlução de precatórias deverão ser diri
gidos, diretamente, à Vara a que distribuídas. 

3. - Os pedidüs de informação, injustificadame.nte diri
gidos à Corregedoria Geral da Justiça ou aos Distribuidores 
Criminais não serão atendidos. 

D. J. de 24-6-71. 

35.107-71 - Santos - No processo n. Q 35,107-71, em que 
figuram como interessados: Lauro da Cunha Alves e Alberto 
Francis Naccarato - Escrivães respectivamente dos Cartó
rios dos Distribuidores das comarcas de Santos e Campinas, 
foi pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Jus
tica, proferido o seguinte despacho datado de 11-6-71: "Com
pete aos órgãos do Registro do Comércio, não a Juízes de 
Direito, a autenticação de livros comerciais. Fora de suas se
des, tais órgãos podem delegar competência a outra auto
ridade pública, para a autenticação. A Junta Comercial de 
São Paulo, por deliberação n." 3-70 :delegou competência aos 
serventuários designados pela Corregedoria, para a legaliza
ção dos livros. A legalização se fará, pois, por quem foi 
designado pela Corregedoria Geral, sendo incabível qualquer 
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outra designação no momento. A Corregedoria designou para 
tal fim, no interior, os distribuidores. A função, pois, !I18.da 
tem a ver com as que são pertinentes a êsses auxiliares de 
Justiça, nesta qualidade; não se submete, por conseguinte, a 
correição dos MM. Juízes. Quanto à remuneração, é claro 
que nada tem com a "autenticação judicial" do Regimento de 
Custas a competência para legalizar os livros: o Regimento 
é de março de 1970 e a delegação foi dada em julho a serven
tuários então designados pela Corregedoria, que podiam ser 
outros que não os distribuidores. Tão-somente, ficaram os dis
tribuidores autorizados a receber a importância referida no 
Regimento, não como "autenticação judicial", mas como re
tribuição pelo serviço delegado. Assim, o art. 4.~ do Decre
to-lei 203, em suas Disposições Transitórias, não pode ter 
aplicação alguma no tocante à legalização de livros (o que 
é inconfUJJldivel com "visto" em balanço) pela óbvia razão de 
que sequer compete ao Executivo ou Legislativo do Estado 
determmar quais os funcionários que exercerão as funções 
delegadas pelos órgãos do Registro do Comércio. Menos é 
cabível, pois, que pretendessem fixar critério para a divisão 
da retribuição entre distribuidores e contadores, quando se
quer poderiam atribuir a função a qualquer dêsses serventuá
rios. Assim, diante da legislação federal, delegado que foi aos 
distribuidores a função, recolherão êles a retribuição deter
minada, pela prestação de serviços delegados. Frise-se, mais 
uma vez, que Inem há mais "autenticação judicial" de livros, 
nem distribuição dêles entre juízos cíveis, mas tão-sõmente 
exercícío de função delegada aos distribuidores, oos têrmos e 
para os fins da legislação federal, SP., 11-6-71. 
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PROC. N.Q 33.386-70 

Senhor Corregedor Geral: 

1 - O MM. Juiz de Direito da 2.'1- Vara da Comarca 
de Botucatu remeteu a esta Corregedoria Geral cópia de deci
são que proferiu na dúvida suscitada pelo 2.Q Cartório de 
Notas e Ofício de Justiça da Comarca a propósito de compra 
de imóveis rurais por estrangeiros. 

Em síntese, a decisão está no sentido de aue o cônjuge 
brasileiro embora casado com estrangeiro, residente na paí~, 
pode adquirir propriedade rural sem obter autorização do IBRA 

2 - Realmente, examinada a matéria à luz das dispo
sições contidas no Ato Complementar n.~ 45, de 30 de janeiro 
de 1969, e no Decreto-lei n.Q 494, de 10 de março de 1969, 
tem-se que o MM. Juiz de Direito, como Juiz Corregedor Per
manente, deu solução acertada à questão. 

Note-se que o casamento de pessoa brasileira com estran
geira, só por si, não é causa de perda da nacionalidade bra
sileira, como resulta do exame do artigo 146 da vigente Cons
tituição Federal de 1967. Pontes de Miranda observou - e a 
observação, é significativa, por que, a cônjuge brasileira é mu
lher - que "nunca a mulher brasileira perde a nac:icna1idade 
pelo casamento com estrangeiro. Foi o Brasil o precursor 
dessa medida sábia, que rompeu com uma oas mais arraiga
das sobrevivência da submissão do sexo feminino" (in "Co
mentários à Constituição de 1967", 1967, Ed. Rev. dos Tribs., 
voI. IV, pág. 514, letra "h"). 

3 - Por isso opino no sentido de que seja aprovada a 
orientação traçada pelo MM. Juiz de Direito da 2.~ Vara da 
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Comarca de Botucatu, como Juiz Corregedor Permanente, 
dando-se-lhe ciência se adotado êste parecer. 

Sub censura. 

São Paulo, 25 de maio de 1970. 

O Juiz Auxiliar, Alvaro Lazzarini. 

Aprovo o parecer. - S. P. 2-6-70. - (a) 
José G€raldo Rodrigues de Alckmin. 

PrOC. C. G. 35.714-71 - Interessado: INCRA - Refe
rente à aplicação do Decreto-lei 494-69. Aquisição de imó
veis rurais, sendo brasileiro o adquirente e estrangeira a sua 
espôsa. 

Processo n. 9 INCRA-DCE-41-SP n.') 2237-70 - Procura
doria Geral - Procuradoria Agrária. 

Parecer PJR - n. Q 49-71. 

Ementa - Terras. Doação inter-vivos, com reserva de 
usufruto, sendo outorgado brasileiro, casado com estrangeira. 
Desnecessária a autorização ministerial. O assunto foge ao 
alcance do que dispõe o Decreto-lei 494-69, podendo o Oficial 
do Registro de [móveis fazer o registro da escritura respectiva. 

Senhor Chefe da. PJR, 

Konso Neguischi, de nacionalidade brasileira, casado, la
vrador, residente em Moji das Cruzes - SP, solicitou parecer 
ao Departamento Jurídico do Instituto a fim de solucio.nar 
problema surgido com a recusa de oficial do Registro de Imó
veis, em registrar escritura de doação inter-vivos, com re
serva de usufruto, alusiva a uma gleba de terras de seis al
queires e oito mil e trezentos e cinqüenta metros quadrados, 
ou 15,3 ha, que 1he foi outorgada pelos pais,. Konji Neguishi 
e dona Kiyoka Neguishi, ambos japoneses, sob a alegação de 
o requerente ser casado com mulher de nacionalidade japo
nêsa. 

1.1 - Ao requerimento inicial foi anexada fotocópia da 
escritura de doação do V Cartório de Notas e Ofício de Justiça 
de Moji das Cruzes, bem assim ficha de cadastro do ex-IBRA, 
DP, e circular do Centro Estadual do Cadastro e Tributação 
de São Paulo (fls. 3 até 11) . 
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1.2 - O processo foi à Assistência Juridica daquela re
partição, onde recebeu o parecer de fls. 13-15, até agora não 
numeradas. 

1. 3 No DC, foi solicitado parecer normativo sôbre o 
assunto, vindo o processo à P JR . 

1.4 - 2ste é o histórico. 

Preliminarmente. 

2. O A edição do Ato Complementar 45, seguido do De
creto-lei 494-69, deu origem a uma série de equívocos, sobre
tudo entre os l1esponsáveis pelos Registros de Imóveis, aos 
qua1is eram feitas várias exigências - algumas delas de difícil 
ou impossível atendimento. 

2.1 Dessa forma, o mal-€star provocado por uma exi
gência como a do art. 3.°, letra c, onde é feita referência à 
planta cadastral do município, provocava, por extensão, uma 
atitude negativista em diversos Oficiais do Registro de Imó
veis, sujeitos não sàmente à série de exigências, constantes do 
aludido Decreto-lei 494, mas também a periódicas correições 
nos seus livros. 

2. Tal é a explicação que encontra para que o registro 
da escritura em caso não se tenha efetivado no Registro de 
Imóveis de Moji das Cruzes. 

2.3 Endosso totalmente os têrmos do parecer de fls. do 
ilustre Advogado Dl'. Olavo Acyr de Lima Rocha, quando 
conclui ser desnecessária a autorização ministerial à aquisi
ção em causa e sua transcrição no Registro de Imóveis. 

3. O A argumentação do Assistente Jurídico do INCRA 
em São Paulo parece-me muito feliz, sobretudo quando observa 
que o Decreto-lei 494, para os fins nêle previstos, equipara as 
pessoas jurídicas nacionais às estrangeiras quando delas par
ticipem pessoas naturais ou jurídicas estrangeiras que tenham 
rncáoria no capital social e residem ou tenham sede no ex
terior. (Grifo meu). 

3 .1 Como bem assinala o parecerista, basta que o obser
vador se coloque no mesmo ângulo, no que concerne às pes
soas físicas, para concluir que o registro pleiteado indepcnde 
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de autorlzaçao previa do Sr. Ministro da Agrleuitura; -n:Umà 
sociedade conjugal a espôsa detém apenas métade (e não a 
maioria) do patrimônio. 

3 _ 2 Além disso, no caso em tese, o casal reside no Bra
sil e a área em questão, de 15,3 ha, não atinge sequer fi um 
módulo rural . 

4. ° Aliás, o Sr. Procurador Geral no despacho que 
exarou às fls. 22 do processo 6753-70, que trata de aquisição 
de área de terra de uma estrangeira casada com brasileiro, 
lançou diretriz normativa ao concluir pela desnecessidade de 
autorização ministerial. 

4.1 Por maior razão aqui, quando o beneficiário é bra
sileiro, caberá seguir o mesmo caminho, parecendo-me em 
conclusão descabida a autorização ministerial relacionada aos 
dispositivos do Decreto-lei 494-69. 

4.2 Deverá ser feita, portanto, comunicação através dos 
órgãos competentes para que dessa norma se inteirem os ofi
ciais de registro de imóveis, particularmente o de Moji das 
Cruzes. 

4. 3 N esse sentido convém salientar a existência do Co
légio Notaria[ do Brasil, que poderia colaborar com o Instituto. 

É o parecer que submete à consideração superior. 

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1971. 

Octavio Mello Alvarenga - Procurador da 3.~ Categoria. 

Em tempo: É Presidente do Colégio Notarial do Brasil o 
Tabelião Márcio Braga, cujo enderêço é Rua Rodrigo Silva, 28 
- Rio de Janeiro, GB. 
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INCRA - SP 

Processo TI. ~ DCE-41 SP 002237/70 

Relativo a Pedido de esclarecimento formulado por Kenzo 
Neguishi, de nacionalidade brasileira, relativamente à incidên
cia do Ato Complementar TI." 45, de 31 de janeiro de 1969, 
relativamente a doação de que foi beneficiário sendo estran
geiro sua espôsa. 

1. Consoante decorre do requerimento de fls. 2, bem 
como da Escritura Pública de Doação de fls. 3/6, lavrada em 
6-2-1959, Kenji Neguishi e sua mulher, de nacionalidade ja
ponesa, doaram com reserva de usufruto vitalício a seu filho 
Kenzo Neguishi, de nacionalidade brasileira, casado com japo
nesa, uma área de terras com benfeitorias, sita na zona rural 
do município e comarca de Moji das Cruzes. 

À doação compareceram como anuente~ 03 filhos e genros 
dos doadores. 

2. A dúvida, ultima ratio, reside em saber-se se é ne
cessária a autorização do sr. Ministro da Agricultura, para 
aquisição de propriedade rural, por ato inter vivos, sendo bra
sileiro o adquirente varão e estrangeira sua espôsa. 

Examinado o assunto, face à legislação aplicável, tendo 
para mim que a resposta é pela negativa. O ato translativo da 
propriedade rural, na hipótese, prescinde do placet ministerial. 

E isto porque o adquirente, no caso, o marido, é brasi
leiro. E a Lei fala em aquisição de propriedade rural por 
estrangeiro (§ 3.9 do art. 1.'1 do Decreto-lei n." 494) . 

. Como se sabe, no regime da Lei Civil brasileira embora 
necessário em caso de alienação, dispensável é o consentimento 
da mulher, quando se trata de aquisição de bens imóveis. 
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Ê bem verdade que adquirido o imóvel, sendo casado b 
adquirente no regime de comunhão de bens comunica-se ime
diatamente essa aquisição ao outro cônjuge, passando a cons
tituir patrimônio do casal. Mas, a proporção, como é curial, 
será de 50% para cada consorte ou membro da sociedade 
conjugal. 

Nessa linha de rr:ciocínio, é de notar que o espírito que 
ditou a legislação excepcional foi o de evitar abusos e exa
geros que se vinham praticando, notadamente quanto à alie
nação de extensas áreas do território nacional a estrangeiros 
,não residentes no país. 

Tanto é assim que o próprio Decreto-lei n.? 494, para os 
fins nêle previstos, equipara as pessoas jurídicas nacionais às 
estrangeiras quando delas particip€m pessoas naturais ou ju
rídicas estrangeiras, que tenham maioria no capital social e 
residam ou tenham sede no exterior (art. 6.Q, § 2.?). 

Mutatis mutandis, a aquisição de imóveis rural por bra
~ileiro, ai.nda quando casado com est rangeira no regime de 
comunhão de bens não estaria sujeita à restrição inicialmente 
apontada, ou seja, dep€nder para sua validade (art. 1.?, § 3.9 , 

combinado com o art. 17, do Decreto-lei n.O 494), da autori
zação prévia do sr. Ministro da Agricultura. 

Isto porque, o outro membro da sociedade conjugal, no 
caso a espôsa, não detém mais do que metaDe do patrimônio 
do casal. Além do mais, não reside .no estrangeiro. 

Por conseguinte, o que não se exige em relação às pes
soas jurídica.;; com maior razão não se deverá exigir para as 
pessoas naturais. 

Por outro lado e se não bastasse, a doação de pai para 
filho, com anuência dos demais herdeiros, tem o caráter de 
avanço de legítima. Seria por isso mesmo, como que uma 
forma intermediária entre a alienação a título oneroso, tal 
como a compra e venda, e a transmissão da propriedade mor
tis cansae, excluída da restrição legal pelo § 1.Q, do art. 1.9 

do já mencionado Decreto-lei. 

No caso vertente ocorre mais o seguinte, os doadores ou 
transmitentes é que são estrangeiros, residentes no país, e o 
donatário brasile iro embora consorciado com estrangeira, 

3. Face o exposto, opino negativamente à questão ini
cialmente posta, isto é, entendo ser desnecessária a autoriza-
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c;ão ministerial à aquisição em causa e sua transcrição no re
gistro de imóveis. Tal exegese, co:ntudo, só poderá produzir 
efeitos que se sufragada por decisão da esfera superior não 
só rela relevância da matéria relacionada com a interpretação 
de texto legal, como por ser o sr. Ministro de Agricultura a 
autoridade competente para autorizar ou não tais: aquisições. 

Proc. 35.604-71 - Na representação formulada pela Asso
ciação dos Serventuários de Justic;a - Capital, referente à 
consulta de substituição de Oficial Maior, foi pelo Exmo. Sr. 
Desembargador Corregedor Geral da Justiça, por despacho 
datado de 23-9-71, aprovado o parecer do MM. Juiz AuxHiar 
da Corregedoria Geral da Justiça. 

DECRETO N.0 6.986, DE 25-2-1935 

Art. 15 - "Cada Ofício de Justiça poderá ter um Ofidal 
Maior, que será substituto do Serventuário em exercicio nos 
seus impedimentos e poderá, simultâneamente com o mesmo, 
praticar todos os atos que a êste competem, independentemente 
de especial :designação. 

Parágrafo único - O Oficial Maior será um dos escre
ventes do cartório, nomeado para aquêle cargo por decreto 
sob proposta de Serventuário." 

DECRETO-LEI N.0 12.520, DE 22-1-1942 

Art. 19 - O Oficial Maior do cartório será uma dos seus 
escreventes, indicado pelo serventuário e nomeado a requeri
mento, pelo Secretário da Justiça e Negócios do Interior. 

LEI N.O 819, DE 31-10-1950 

Art. 47 - A contar da promulgação da presente lei, só 
poderá ser designado Oficial Maior um dos escreventes do 
mesmo cartório, quando houver, por indicação do respectivo 
escrivão (redação dada pela Lei n.o 1.341, de 11-12-1951). 
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LEI N.O 2.602, DE 16-1-1954 

Art. 9.9 - O Escrivão dos Cartórios Oficializados será 
substituído, em seus impedimentos, pelo Oficial Maior, e, na 
falta dêste, por um dos Escreventes do Cartório. 

Em Cartório Oficializado há o cargo de Oficial Maior, 
Segundo o Decreto-lei Complementar n.9 3-69, art. 212, § único, 
cuja competência é dada pelo art. 84 do Decreto-Iei n.Q 158-69, 
o qual, entretanto, foi extinto pelo art. 5.9 das Disposições 
Transitórias do Decreto-lei Complementar n.1' 11, de 2-3-70. 

No que respeita aos Cartórios não Oficializados, estabe
leceu o Decreto-Iei n.Q 159-69, que "Em todo o ofício ou car
tório, haverá um oficial maior, de confiança do escrivão, es
colhido de preferência dentre os primeiros escreventes, com 
aprovação do Corregedor Permanente" (com a redação dada 
pelQ Decreto-lei n.Q 206.70), cuja conpetência é dada pelo 
art. 84 do Decreto-lei n.Q 158-69. 
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PROC. N.O 35.604/71 - CONSULTA FORMULADA PELA 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA DO 

ESTADO DE S. PAULO 

Senhor Corregedor Geral: 

1. Trata-se de consulta formulada pela Associação dos 
Serventuários de Justiça do Estado de São Paulo, sôbre a 
necessidade ou não de prévia aprovação pelo Juiz Corregedor 
Permanente, dos atos que, o oficial maior poderá exercer 
simultâneamente com o escrivão (Decreto-lei n.'? 158/69, art. 84 
e Decreto-lei n.') 159/69, art. 32), quer quanto aos que já 
estavam no exercício dessa função antes da vigência daque
las leis, quer em relação aos nomeados posteriormente. 

2. A função de oficial maior foi criada pelo Decreto 
n. Q 6.986, de 25-2-1935, art. 15, estabelecendo-se que a êle 
caberia substituir o serventuário em exercícío nos seus impe
dimentos, e ainda praticar com êste, simultâneamente os atos 
que ao escriv.ão competem, independentemente de designação 
especial. 

3. Leis posteriores (Decreto-lei n.~ 12.520/42 e Lei: n.O 
819/50) referiram-se à função pura e simplesmente, silen
ciando a respeito das atribuições do oficial maior, de sorte 
que se entendia continuarem as mesmas prevista~ no Decreto 
n.Q 6.986/35. 

3. Então vieram os Decretos-leis ns. 158/69 e 159/69 
preceituando que ao oficial maior caberia. 

a) substituir o escrivão nas suas ausências e impedi
mento8 e nessa condição, praticar todos os atos como se ser
ventuário fôra (Decreto-lei n. Q 158/69, art. 84, primeira parte 
e Decreto-lei n.9 159, art. 32, § 2.<), primeira parte); e 

b) praticar simultâneamente com o escrivão, os atos 
que por lei são privativos dêste, hipótese em que deverão tais 
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atos ser relacionados e submetidos a prevIa autorização do 
Juiz Corregedor Permanente (Decreto-lei n.\> 158/69, art. 84, 
segunda parte e Decreto-iei n.9 159/69, art. 32, § 2. 9 , se
gunda parte). 

4. Dessarte, entendo, s. m. j., que após a vigência dos 
citados Decretos-leis, tanto o oficial maior nomeado antes, 
como o que fór nomeado depois só poderá exercer atos priva
tivos do escrivão, simultâneamente com êle, se previamente 
relacionados e aprovados pelo Juiz Corregedor Permanente. 

5. Ê que, sobrevindo lei posterior estabelecendo 'novos 
requisitos e condições para o exercício de determinada fun
ção·, a êles deverão ser adequados os casos abrangidos. 

6. Não há falar no caso em retroatividade de lei com 
ofe.nsa a direito adquirido, senão em efeitos imediatos e obri
gatórios de lei de ordem pública e cogente relativa à exe
cução de serviços administrativos e à prática de atos pro
cessuais. 

7. Daí porque incidir desde logo a abranger situações 
constituídas ainda que sob o império de lei anterior. 

E a propósito, observa Pontes de Miranda, que lia rela
ção jurídica entre o funcionário público e o Estado pode ser 
modificada pelas leis novas, salvo quando existe regra juri
dica constitucional que o mede. Não é possível o efeito 
retroativo, "ma..'1 a incidência da lei no presente é completa" 
grifei (in "Comentários à Constituição de 1967", ed. Revista 
dos Tribunais, 1968, Tomo V, pág. 92). 

8. É o parecer, sub-censura, que submete à considera
ção de V. Exa., sugerindo, caso aprovado, seja publicado na 
Imprensa Oficial, para os devidos fjns. 

São Paulo, 15 de setembro de 1971. 

Aprovo. 

S. P., 23-IX-71. 

JosÉ HAROLDO DE OLIVEIRA E COSTA 

Juiz Al.Iúxiliar 

(a) José Gemld~ Rodrigues ele Alc7cmim.. 
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Parecer do Exmo. Sr. Dr. Álvaro· Lazzarini, MM. Juiz 
de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça e apro
vado pelo Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da 
Justiça. 

Súmula: Serventias não oficializadas - férias - impos
sibilidade de renúncia ou desistência das mesmas - obriga
toriedade de seu gôzo - possibilidade de sustação de férias 
no interêsse do serviço - substituição do serventuário -
procedimento - necessidade da serventia ter funcionários para 
atender os impedimentos ocasionais do serventuário. - inad
missibilidade de contagem em dôbro de férias. 

PROC. N.o C. G. 2.982-71 

Senhor Corregedor Geral: 

1. O MM. Juiz Corregedor Permanente da comarca de 
Dois Córregos i nforma não ter remetido escala de férias 
relativa ao cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Distrito de Sede da comarca, bem como, a do Distrito 
de Guarapuá, porque, ambas serventias têm um único escri
vão - o efetivo da Sede e o interino de Guarapuã - não 
tendo mais ninguém, isto é, escrevente ou auxiliar, razão pela 
qual não pôde ser elaborada a escala, por falta de quem 
substitua dito escrivão. 

2. Ora, as férias são obrigatórias e irrenundáveis, por 
fôrça da Lei Estadual n.? 2.177, de 23 de julho de 1953, ar
tigo 1.Q e do Provimento n.O 15-67, item 7.9, da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

~ que o "descanso do funcionálio constitui ... , medida 
que favorece amplamente o serviço, pelo aumento de rendi
mento do trabalho individual. Os próprios fundamentos desta 
concessão do Estado em favor dos seus funcionários, transfor
maram logicamente êste direito em dever, imposição obriga
tória do poder público a todos Og seus funcionários." «The-
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mistocles Brandão Cavalcanti, in "O Funcionário Público e 
seu Estatuto", 1940, Freitas Bastos, pág. 310; o mesmo autor 
no seu "Tratado de Direito Administrativo", voI. IV, 5.~ ed., 
1964, Freitas Bastos, pág. 306; José Cretella Júnior, in "Tra
tado de Direito Administrativo", voI. IV, 1.~ ed., 1967, Fo
rense, pág. 334; e J. Guimarães Menegale, in "O Estatuto 
dos Funcionários", voI. I, 1.~ ed., 1962, Forense, pág. 307, 
final). Assim, "reconhecendo a necessidade, para o funcio
nário, de um repouso anual com aquêle objetivo, tornou o 
Estado obrigatório o gôzo das férias, não sendo lícito ao ser
vidor recusá-lo. sob qualquer pretexto" (A. A. Contreiras de 
Carvalho, in "Estatuto dos Funcionários Públicos Interpre
tado", voI. I, 1964, Freitas Bastos, pág. 314). 

2.1. Por isso é que se pode afirmar que as férias são 
de uso forçado, embora constituam um direito, devendo, por
tanto, ser gozadas obrigatoriamente de acôrdo com a escala 
organizada (cf. Mario Masagão, in "Curso de Direito Admi
nistrativo", tomo rr, 1960, Max Limonad, pág. 226, n.9 366). 

3. Todavia, "em ocorrendo necessidade do serviço, p0-
derão os corregedores permanentes sustá-las, excepcionalmente, 
caso em que os serventuários e demais servidores terão de 
gozá-las, se possível, no mesmo ano, quer por inteiro, quer 
pelo restante. fazendo-se a devida comunicação à Corregedo
ria Geral" (Provimento n.9 C. G. 15-67, item 8.~). 

3.1. E quanto à substituição do S€rventuário, deve ficár 
assentado que "inexistindo oficial maior ou escrevente no car
tório, será designado para a substituição escrevente habilitado 
ou serventuário escrevente habilitado ou serventuário de outro 
cartório da mesma comarca. Não sendo possível a observân
cia dessa ordem de substitutos, o serventuário será substituído 
por pessoa idônea que indicar (Decreto-lei n.~ 11.058. de 26-
4-1940, art. 59, parágrafo único" (Provimenton.Q C. G. 15-67, 
Hem 27.Q). 

4. Aliás, está a merecer a atenção da Corregedoria Geral 
da Justiça a informação de que o serventuário não conta com 
cartorário que o possa substituir, mesmo nos seus impedi
mentos ocasionais, como, verbi g1'ama) ligeiras indisposições 
físicas que não determinem um maior afastamento, etc. 

Lembro, a propósito, que, como dizia Pires Ferrão "por
que se utilize o Notário dos trabalhos do pessoal à quem dirige 
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e retribui, deve empregar todo o esfôrço e cuidado para que 
seja êsse pessoal suficiente em número, e para que satisfaça, 
por suas habilitações e boa vontade, ao Público a quem tiver 
de servir" (in "Tabelião de Notas", 1870, Typographia Na
cional, pág. 44; grifos meus). 

4.1. Assim, quer parecer recomendável que o MM. Juiz 
Corregedor Permanente proceda a uma verificação nos ser
viços afetos à serventia a fim de que possa inteirar-se a co
municar a Corregedoria Gera] da Justiça se a falta de car
tório não é prejudicial os mesmos serviços. Desde já, anoto 
que, segundo entende e conforme orientação firmada pela 
Corregedoria Geral da Justiça no Pront. n:;' C. G. - 15.798 
(Cx. n.'I 1.108), por despacho de Vossa Excelência, datado 
de 31 de agôsto de 1970, a interinidade do serventuário não 
justifica, só por si, a falta de pessoal cartorário, se necessá
rio fôr para a perfeita normalidade dos serviços afetos à 
serventia. 

5. Para finalizar não é demais ponderar que deve ser 
observada, com exatidão, a legislação referente às férias dos 
servidores de Justiça dos Cartórios não oficializados, mesmo 
porque, também, ditos servidores não mais poderão contar em 
dôbro tais férias, se não gozadas ex-vi do artigo 39, pará
grafo único, do Decreto~lei n.'! 159, de 1969. Aliás, o Provi
mento n.9 C. G. 15/67, no seu item 34.'1, deixa expresso que 
"estão revogadas as disposições de leis gerais e especiais, re
lativas aos servidores públicos, que permitem o cômputo de 
tempo de serviço em dôbro para quaisquer efeitos, ressalvada 
a contagem, nos têrmos da legislação revogada pela Lei n.Q 

9.327, de 16-5-1966, do tempo de serviço prestado anterior
item XI)". 

6. Pelo exposto, opino no sentido de que, se aprovado, 
cópia dêste parecer seja remetido ao MM. Juiz Corregedor 
Permanente para as providências decorrentes. - Outrossim, 
sugiro, ante a reiteração de questões da mesma natureza abor
da Ineste parecer, a publicação, pela Imprensa Oficial, dêste 
mesmo parecer, para conhecimento dos demais MM. Juízes 
Corregedores Permanentes das Comarcas do Estado. 

7. É meu parecer,s. m. j .. 

São Paulo, 26 de fevereiro de 1971. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

3.a ATA 

Ata da terceira reunião da Comissão Examinadora do 
Concurso de remoção c promoção para provimento dos Car
tórios do Registro Civil das Pessoas Naturais dos 6.9, 18.Q 

44.~ e 48.~ Subdistritos (Brás, Ipiranga, Limão e Vila Nova 
Cachoeirinha) do distrito da sede da Comarca da Capital 
(Classe Especial). Aos vinte e sete dias do mês de agôsto 
do ano de mil novecentos e setenta e um (17-8-1971), às 
13,30 horas, na sala n.1' 502, do 5.'! pavime.nto do Palácio da 
Justiça. com a presença de seus membros, Drs. Joaquim Ma
cedo Bittencourt Neto, Presidente; Nelson de Figueiredo Cer
Queira, Emeric Levai, João Rabello de Aguiar Val1im e Jarbas 
Emílio de Moraes, reuniu-se a Comissão supra mencionada, 
passando a examinar os processos cujas inscrições foram de
feridas. As diversas questões que vieram à tona, foram 
objeto de cliscussão e deliberação, ficando decidido por vota
ção unânime, que os pontos seriam atribuídos de acôrdo, com 
os seguintes critérios: 1) D'iploma de cw'so S1l.]J€1'ior - Os 
pontos conferidos aos diplomas de curso superior (itens 1 e 
2 do § único, do Art. 20, do Decreto-lei n. Q 159-69) absorvem 
os pontos correspondentes aos cursos secundário e ginasial 
(itens 3 e 4). Isto porque o diploma do curso superior pres
supõe a conclusão do curso ginasial e do 2.Q ciclo do curso 
secundário. Aliás a lei é expressa: os itens 3 e 4 do ~ único 
do Art. 20 do Decreto-Iei n.1' 159-69 só conferem pontos para 
a conclusão do L? e 2,Q ciclos elo curso secund~'u'io, desde que 
não ocorram as hipótes2s anteriores (itens 1 e 2). isto é, desde 
que não tenham sido conferidos pontos em razão de diploma 
de curso superior. Mas é .necessário que se observe que os 
pontos conferidos em razão do item 1 não absorver os pontos 
do item 2, pois exis.te a po~si biJidade de conclusão de mais 
de um curso superior; 2) Tempo de Solicitado?' - O Art. 20, 
"a1> V da Lei n.? 810-50, admitia. pal'a efeito de atribuição (~? 

pontos em concurso a contagem do tempo de e,"er ício de 
qualquer "função relaCionada com o Poder Judiciário, inclu
sive advocacia". Revogando a Lei n.? 819-50 o atual Decre
to-lei n.9 159-69 regulou de mcdo diferente a matéria. Em 
seu art. 20, § único, n.'-' 6, a nova lei usou de expressão mais 
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precisa e restrita, admitindo a contagem de tempo de "efe
tivo exercício", "como advogado". Como se vê, o nôvo di
ploma eliminou a expressão ampla e vaga, "função relacio
nada com o Poder Judiciário", e substituiu a palavra "ad
vocacia" por "advogado". Na lei anterior, a expressão 
"inclusive advocacia" era meramente explicativa e exempli
ficativa. O legislador de então apenas quis deixar explícito 
que a advocacia se incluia entre as "funções relacionadas com 
o Poder J udiciário". Atualmente, porém, a enumeração da 
lei é taxativa, só admitindo a contagem de tempo do servi
dor da justiça, Juiz, Promotor ou Advogado". Sendo assim, 
entendeu a Comissão que o texto vigente não comporta in
terpretação extensiva e conseqüentemente, não há como 
computar-se o tempo de solicitador; 3) Revolução de 1932 
- O Dec.-Iei n.Q 159-69 revogou expressamente a Lei n.9 

819-50. Conseqüentemente, já não pode ser invocado o dis
posto no art. 28 do diploma revogado. De outro lado, a 
vigente Constituição Paulista não reproduziu as Disposições 
Transitórias da Constituição de 1947, no que concerne aos 
benefícios conferidos aos participantes do Movimento Cons
titucionalista de 1932. Independentemente dos direitos adqui
ridos que o candidato possa ter, em decorrência de sua par
ticipação na Revolução de 1932, tal situação não poderá ser 
levada em conta para o efeito específico de promoção ou 
remoção. Aqui se cogita tão sàmente da atribuição de pontos 
para os efeitos do presente concurso e a lei vigente (D. L. 
159/69) não contempla a hipótese em questão. Quanto ao 
canc1idato Walr'!omiro Borges Canto, ficou observado que a 
classificação não iria alterar-se, ainda que fôsse completado 
o tempo de sua participação na Revolução de 1932. Isto 
porque, ainda que lhe fôssem computados mais 5 meses e 
29 dias. o candidato não completaria mais um qüinqüênio e 
não estaria em condições de obter mais um ponto; 4) Ar
fi,go 29 do Decreto-lei, n,9 159/69 - No concurso anterior, esta 
Comissão deliberou reduzir pela metade os pontos atribuídos 
por títulos que já tenham proporcionado promoção ou remo
ção do candidato, nos têrmos do art. 29, do Decreto-Iei n.9 

159/69. Sugeriu-se uma reapreciação da matéria, em face 
da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente 
do E. Tribunal de J ustiça. examinando um pedido de prefe
rência formulado pelo candidato Francisco Cardoso Castro, 
classificado no concurso para provimento do Cartório do Re
gistro Civil do Bom Retiro (D. Justiça de 6-5-71). A deli
beração unânime foi no sentido de se mantida a orientação 
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desta Comissão, aplicando-se a redução prevista no art. 29 
do Decreto-lei n.'1 159/69. Isto porque a decisão da Egrégia 
Presidência do Tribunal de Justiça tratou de hipótese diversa. 
Interpretando o art. 30 do Decreto-lei n.Q 159/69, entendeu 
S. Exa. que citado dispositivo legal contém uma regra de pre
ferência mova, só invocável a partir da vigência da nova lei, 
sem quaJ.quer efeito retroperante. Na hipótese do art. 29, 
porém, não ~ pode falar em efeito retroativo, pois o nôvo 
diploma, nessa parte, manteve a regra contida na lei ante
rior (art. 34 da Lei n.'1 819/59; 5) Contagem de Qüinqüênios 
- A lei anterior, ill.Q 819/50, em seu art. 20, inciso V, admi
tia que se arredondasse para mais o último qüinqüênio in
completo, se o tempo excedesse da metade. A lei atual, en
tretanto, eliminou essa faculdade contida no diploma anteror 
(art. 24, parágrafo único, item 6, do Decreto-Iei n!-' 159/69). 
Entendendo que o legislador atual teve intenção de restringir 
o conteúdo da regra, deliberou a Comissão atribuir tão só
mente um ponto para cada qüinqüênio completo; 6) Servi.ço 
Militar - O art. 20 parágrafo único, n.Q 6, do Decreto-lei n.1> 
159/69, só admite a atribuição de ponto para cada qüinqüê
nio de efetivo exercício nas funções ali expressa e especifi
camente previstas. Sendo assim, o tempo de serviço militar, 
por si só não pode ser computado para efeito de atribuição 
de pontos. Entretanto, em face do que dispõe o art. 78, in
ciso V, do vigente Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado (Lei 'n.9 10.261/68), o tempo de serviço militar 
deve ser computado para efeito de atribuição de pontos, se 
o candidato já se encontrava no exercício de uma das fun
ções previstas no art. 20, parágrafo único, -n.\> 6, do Decre
to-lei n.9 159/69 e teve sua atividade interrompida por fôrça 
dêsse serviço obrigatório. Isto porque, se não fôsse a obri
gatoriedade do serviço militar, o funcionário continuaria nor
malmente no desempenho daquelas funções que lhe conferi
riam o direito à contagem dos pontos. Isso, porém, não 
ocorre quando o serviço militar é prestado antes de se en
contrar o funcionário em qualquer dos cargos ou funções 
expressamente previstos no art. 20, parágrafo único, n.1> 6 
do D. r. 159/69. Computar-se o tempo de serviço militar, 
em tal hipótese resultaria numa inadmissível ampliação do 
conteúdo do citado dispositivo legal. A enumeração do ar
tigo 20, parágrafo único, n,9 6, do D. L. 159/69 é taxativa e 
não comporta ampliação. No caso específiCO que foi apre
ciado, o candidato Pedro de Castro se encontrava no cargo 
de auxiliar de Cartório, quando interrompeu o exercíci.o para 
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prestar o serviço militar. Ora, conforme jurisprudência as
sentada do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o tempo de 
exercicio do cargo de auxiliar de cartório não pode ser con
tado para efeito de atribuição de pontos em concurso. Con
seqüentemente, o tempo de serviço militar prestado nesse 
interstício também não pode produzir êsses efeitos. Se o 
candidato não tivesse prestado o serviço militar e se hou
vesse permanecido no exercício das funções de auxiliar de 
cartório, não teria direito à contagem dêsse tempo para fins 
de promoção. Nem se alegue que o art. 78, inciso V do Es
tatuto dos Funcionários Civis do Estado estabelece que o 
tempo de serviço militar seja computado para todos os efei
tos" legais. A expressão "todos os efeitos" deve ser adequa
damente interpretada. O que a leI quer dizer é que o tempo 
será considerado. para os efeitos gerais, isto é, para as van
tagens atribuídas de modo genérico, a todo o funcionalismo. 
Mas isso não significa que êsse tempo de serviço também 
produza efeitos específicos e próprios de determinadas car
reiras. Se assim fôsse, forçoso seria também computar as 
férias e licenças, por gala, nojo ou gestação, ainda que go
zadas em cargos estranhos à carreira, pois tais hipóteses 
também são previstas no art. 78 do Estatuto dos Funcio
nários Públicos. Do mesmo modo apenas para exemplificar 
os juízes e promotores também teriam direito de computar 
o tempo para fins de promoção. Nem se alegue idade na 
carreira. Obesrve-se, finalmente, que o candidato em ques
tão teve sua pretensão acolhida em concurso anterior, por 
decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. En
tretanto, esta Comissão não está adstrita ao que ficou de
cidido naquela ocasião, pois o acórdão então prolatado só 
tem fôrça · obrigatória para os efeitos daquele concurso; 7) 
Serviço eleitoral - Ficou deliberado pela Comissão que a 
contagem de pontos com base em prestação de serviços como 
Escrivão Eleitoral, depende de certidão discriminando o pe
ríodo de exercício e eventuais interrupções. Às 17,40 horas, 
o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão. E, para 
constar, eu, (a) Jarbas Emílio de Moraes, Secretário da Co
missão, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e achada 
conforme, vai devidamente assinada. 

(a) Joaquim Macedo Bi.ttencourt Neto 
Nelson de Figueiredo Cerqueira 
Emeric Leval 
João Rabello de Aguiar Vallim 
Jarbas Emílio de Moraes. 

BOLlCTIll DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 5J 



Agravo de Petição n.'! DJ-184.472 - São Paulo - Agra
vante: Guerrando Palei e cutro. - Agravado: Oficial do 
Registro de Imóveis da 4.') Circ. Imobiliária. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Agravo de 
Petição n.l.o 184.472, da Comarca da Capital em que são 
agravantes Guerrando Palei e outro e agravado o Senhor 
Oficial do 4. Q Cariório de Registro de Imóveis. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao re~urso, man
tida a sentença de primeira instância. 

Custas pelos agravantes. 

1. - Trata-se de dúvida levantada pelo senhor Oficial do 
4.Q Cartório de Registro de Imóveis da Capital que se nega a 
transcrever as escrituras lavradas no 27.Q Cartório de Notas 
da Capital, Livro 93, fls. 6, 7 e 8, em 15 de abril de duas pri
meiras e 18 de abril de 1969 a último, tendo por objeto os 
apartamentos n. Qs 1, 2 e 31 do "Edifício Paulette". à rua 
Rocha IL <) 248, Sllstentamd.o o serventuário que assim procede 
por não ter sido apresentada certidão n gativa de quitaç.ão pre
virlenciária em nome da vencedora Imobiliária e Incorporadora 
"Thau" S.A., nos termos do disposto nos artigos 4.Q e 5.Q alinea 
"d" do dec. n.\> 60.368 (de 11 de março de 1967, achando-se 
cassada a liminar de que dão notícia as escrituras referidas (se
gundo informações dos próprios interessados) e que possibitou 
a lavratura das mesmas no aludido Tabelionato. 

Prenotados os títulos a dúvida teve regular processamento 
com apresentaç.ão de impugnação e do parecer do M. P. so
brevindo sentença que a julgou procedente. 

2. - Irresignados, recorr~m os agravantes alegando que 
não cabe ao Oficial do Registro de Imóveis entrar na apre-
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ciação de questões ligadas à cessação ou não do liminar citada, 
especialmente se se considerar que a exigência de certidão ne
gativa de quitação previdenciária é sDmente para a lavratura 
da escritura e não para seu re~istro e que, tendo as escrituras 
sido passadas em cumprimento a contratos anteriores ao de
creto n.9 60.368-67, constituindo os atos simples efetivação de 
compromissos pré-existentes, não há necessidade da apresenta
ção do Certificado de Quitação, nos termos do artigo 1.'-', inc . 
m do decreto n.~ 821, de 5 de setembro de 1969 . 

---s. - Subiram os autos e a E. Procuradoria Geral da 
Justiça opinou pelo não provimento. Juntados novos documen
tos e devolvidos os autos áquela Procuradoria, à vista das novas 
provas e especialmente da circunstJância de se constituírem 
ditas escrituras em simples efetivação de negócios realiza
dos anteriormente à lei n.9 3.807-60, reconsiderou ela o enten
dimento anterior para se manifestar pelo provimento do agravo. 

4. - As escrituras de venda e compra objetivando os 
apartamentos n.'1 1, 2 e 31 elo "Edifício Paulette", à rua Rocha 
n.9 248, nesta Capital, adquiridos os dois primeiros por Guer
rando PaJei e o último por Dragisa Pavilicic e sua mulher, 
foram lavrados no 27.<1 Cartório de Notas independentemen
te da apresentação de certidão negativa de debitos fornecida 
pelo I . N . P . S. (C. Q.), em virtude de medida liminar obtida 
em mandado de segurança impetrado pela vendedora, Imo
biliária "Thau" S.A., como consta dos títulos (folhas 8-11 
verso, 13-13 verso e 22-23 verso) . 

Entretanto o agravado de recusa a transcrevê-las por
que exige a referida certidão, observando que soube haver sido 
cassada a liminar referida, segundo informações dos próprios 
interessados. - (Folhas 2). 

Tem inteira razão o serventuário. 

É que o referido documento constitui requisito indispen
sável para a transcrição das escrituras, em face do disposto no 
artigo 142 da lei n.9 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a 
nova redação dada pelo artigo 25 do dec. lei n. 9 66, de 21-11-1966, 
regulamentado pelo artigo 5.<1 letra "a" do decreto n.~ 60 .368, 
de 11 de março de 1967, artigo 184, ic. III, letras "a" e ICe" e 
artigo 185 do decreto n.9 60. 501 de 14 de março de 1967, 
embora tenham elas sido outorgadas em cumprimento a contra
to particulares celebrados anteriormente à existência daquela 
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exigência; 26 de novembro de 1959 e 29 de outbro de 1958 -
(folhas 9 verso, 12 verso e 22 verso). 

Note-se que o "Certificado de Quitação" ("C. Q. ") é 
necessário não apenas à lavratura da escritura, como também 
à transcrição do ato (art. 141, inc. I, letra "c" e § 3.0 letra 
"a" da lei n. <;> 3.807-60 com a redação dada pelo art. 25 do 
dec.-Iei n.O 66 de 21-11-1966) e deve mesmo ser exigido pelo 
Oficial do Registro de Imóveis que, ao examinar a legalidade 
e a validade dos titulos, está obrigado a "detidamente estudá
los e joirar se contem defeitos intrínsecos ou extrínsecos que 
afetam a sua vaUdade" (conf. M. M. de Serpa Lopes, in "Tra
tado de Registros Públicos", Livraria Freitas Batos, 5.' ed., 1962, 
pág. 346), maxime no caso dos autoS' em que a lei fulmina 
com a nulidade ipso jure os atos e instnunentos lavrados com 
inobservância dos requisitos acima enumerados (art, 142 da 
lei n.O 3.807-60., com a redação dada pelo art. 25 do dec.-lei 
n.O 66, de 21-11-1966). 

Relativamente à existência de medida liminar benefician
do os agravantes, não lhes assiste razão, pois a alegação do 
agravado de que houve cassação posterior, não foi elidida por 
aquêles, cumprindo salientar a propósito que a medida de há 
muito já caducara a vista do preceituado no art, 2.q da lei 
n. q 4. 348, de 20-2-64. 

De outra parte igualmente não aproveita aos agravan
tes o fato de haverem referidas escrituras sido passadas em 
cumpdmento a contratos particulares anteriores à exigência 
da certidão negativa de débitos fiscais para com o I. N . P . S. , 
hipotese em que haveria dispensa de sua apresentação nos 
têrmos do art. l,Q inc. ITI do decreto-Iei n.O 821, de 5-9-1969; 
mas somente "independem na apresentação do certificado 
de quitação ... os instrumentos, atos e contratos que consti
tuem retificação, ratificação ou efetivação de outros anterio
res para os quais já tenha sido apresentado o Certificado de 
Quitação (C. Q.)" o que evidentemente não é o caso dos 
autos, vez que não houve aqui o oferecimento prévio do ques
tionado documento. 

Ademais, não ressalvando a Lei TI,\' 3.807-60 situações 
como a examinada nesta dúvida, é de entender ter ela aplica
ção imediata e, não se configurando a hipótese do inciso III 
do dec. In. Q 821, de 5-9-1969, nem se cogitando da exibição do 
Certificado de Regularidade de Situação (inciso II), não 
há como afastar a exigência do agravado. 
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Registre-se, por derradeiro, que o Conselho Superior da 
Magistratura tem entendido que, sendo, a vendedora, empresa 
vinculada obrigatoriamente à Previdência Social, não poderá 
alienar imóvel sem apresentar o citado comprovante de qui
tação, considerando-se que a finalidade deste requsito é jus
tamente forçar o devedor a saldar débito acaso existente à 
data da alienação, não importando que haja compromissos de 
venda e compra anterior ainda que devidamente inscrito, pois 
a exigência legal concorne ao momento da alienação, Que 
ocorre com a transcrição (Agravos de Petição n.9 183.458, 
de São Paulo; n.Q 139.871 e n.9 116.002, ambos de Jundiai). 

Nesta ordem de considerações, nega-se provimento ao 
recurso. 

São Paulo, 10 de abril de 1970 
aa) 

Oantidia?1O Garoia de Almeida 

Presidente 

José Geraldo Rodrig~s de Alckmin 

Corregedor Geral da Justiça e Relator 

Tácito M orbach de Góes Nobre 

Vice-Presidente 

Adv.: Dr. José Eduardo Ferreira Netto. 

Diário Oficial da Justiça, 20-5-1970, p. 9 
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NOTAS MARGINAIS: 

MUITAS CASAS, POUCOS LARES 

"Nunca o mundo teve tantos apartamentos e tão pou
cos lares, nunca tantas pessoas juntas se sentiram tão sôzi
nhas", disse frei Clemente Kesselmeier, pároco da Igreja Nos
sa Senhora da Paz, em Ipamema, ao abordar ontem o tema 
Realizar-se, o que é? dentro do Ciclo sôbre Aspectos Humanos 
da Grande Cidade. 

"Nunca houve tanta proximidade e tão pouca comuni
cação; tanto sexo e tão pouco amor; tanta ciência e tão 
pouca sabedoria", completou o franciscano ao abrir no au
ditório do Palácio da Cultura no Rio a segunda palestra do 
Seminário patrocinado pela equipe Ação Católica Indepen
dente de São José. 

Para frei Kesselmeier "os homens que vivem hoje a 
chamada Era do Parafuso, que se cumprimentam assim: Como 
vai você? ~ Eu estou funcionando bem - só poderão liber
tar-se da opressão criada pela sociedade de consumo, paran
do para pensar". 

E ressaltou: "Vivemos numa socíedade repressora e 
opressora, poluida e intoxicada, que produz máquinas fun
cionando como homens e homens funcionando como máqui
nas. "Parando para pensar, o homem de hoje poderá se liber
tar da sociedade de consumo pois, meditando, êle tomará cons
ciêncía .de que é um ser humano, diferente dos outros, com 
idéias próprias". 

A ENCRUZILHADA 

Estamos ante uma encruzalhada - disse o franciscano -
que tem, de um lado, a supervalorização da máquina, da 
tecnologia, o apogeu de uma sociedade totalmente m~caniza-
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da e, do outro, 08 hippi.es e suas soluções desesperadas. Para 
lutar contra a opressão da máquina êles tentaram construir 
uma sociedade baseada no primitivismo, abolindo o traba
lho, a higi Ane e, o que é pior, esquecendo o mundo do qual 
haviam fugido, apelando para as drogas. 

Para o frade, a solução está no equilíbrio entre aquelas 
duas tendências, de forma a "utilizar a tecnologia a serviço 
do homem". 

A SOLIDÃO 

Especializado nos problemas do bairro de Ipanema, o 
franciscano disse que a angustia que atormenta o homem das 
grandes cidades, 'na Europa e nos Estados Unidos, é a mes
ma do habitante dos bairros da Zona Sul 'no Rio e de alguns 
bairros de São Paulo. Citando Carlos Drummond de An
drade, frei Kesselmeier disse que em Ipanema e em Copa
cabana, como também em São Paulo, o homem vive cercado 
de mais de 5 milhões de habitantes e se sente sozinho "no 
~u quarto, na América". 

AS CONFUS6ES 

O homem moderno - disse frei Kesselmeier "confun-
de amor com camaradagem, sociedade com rebanho e comu
nhão de pessoas com calor de massa". 

Frei Kesselmeier terminou sua palestra citando Sofo
eles: "Por mais numerosas que sejam as maravilhas do muno 
.do, nenhuma conseguirá ultrapassar o homem". 

(Transcrito de "O Estado de S. Paulo") 
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CONTOS 

A MúSICA 

Waldemiro Portugal 

Na pequenina sala azul escuro, onde um grande "abat
jour" derrama uma luz velada e triste, Elza faz música. 

Enquanto as mãos gracis da linda jovem dedilham sua
vemente a nostagia tristonha das músicas de Chopin, a seu 
lado, Sílvio ouve-a extasiado e sonha! 

Sonha qUe sua alma eletiva habita um outro mundo, 
mais resplendente e mais etéreo, que o lodoso e misérrimo 

. onde rasteja o seu corpo mortal. 

Embalado sempre nos mesm~ acordes da arte divina 
do ~ublime Mestre, ele ouve essas melodias, que só a alma 
sombria e profunda do artista polaco poderia traduzir na 
imensidade' sublime dos sons coordenados. 

N a tristeza muda do seu semblante g}abro, estereotipam-~ 
nitidamente as emoções delicadas que neste momento p0-
voam sua alma de môço e que só a música sabe propor
cionar aos corações sensíveis e pode imprimir à fisionomia 
dos que a sabem sentir. 

Ele, sonhando, vê atravé~ êsses sons que vão surgindo, 
mundos e mundos de uma doçura ill1finita. 

Sua alma, libertando-se do arcabouço estreito e mes
quinho que a agrilhoa à terra, vai espaço em fora, perlus
trando o infinito, pelas regiões serenas até onde moram os 
anjos e Deus habita. 

E, é feliz porque sonha! 

Mas os sonhos bons são sempre curtos como o própria 
vida. O piano emudece e novamente ele reacai na realidade 
do mundo objetivo. 
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Oh! quem lhe dera que aquela mUSlca não findasse nun
ca e assim pudesse ouvi-la pela vida inteira! 

Como seria bom se a existência fôsse tôda uma harmo
nia perene, onde cada nota dissesse uma nova vibração a 
mais em nossa alma! 

E continuaria a sonhar, todo engolfado no enlêvo pro
fundo dos seus loucos devaneios, se, a graciosa mocinha, en
trelaçando as mimosas mãosinhas na sua e com um lindo 
sorriso bailando nos lábios gentis, não interrogasse com mei
guice: 

Em que pensas, amado de minha alma? 

- Em como a vida é amarga e triste. Se não fôra um 
pouco da fantasia que engalana as minhas cismas e a tua 
música confortadora, ela tomar-se-ia para mim o mais pe
noso desespêro. 

A existência, Elza, é estúpida e brutal como um sôco 
possante, vibrado por mão de atleta. 

Para que a possamos suportar, é necessano que a polvi
lhemos, de quando em quando, com um pouco da poeira lumi
nosa. da nossa fantasia. Dai, a importância preponderante 
da música sôbre o nosso espírito. 

É o grande refúgio, em o qual poderemos nos abrigar 
nos momentos dos grandes desesperos e das grandes agonias. 
Mas, quando ela se finda, como agora findou na voz do teu 
piano, qual o nosso consôlo? Onde o balsamo para a nossa 
alma? 

- Quando o som morrer em meu piano, telo-ás sempre, 
eternamente, na inconfundível linguagem da Natureza, por
que a música é a própria voz de Deus e existe em tôda a 
parte e em todos os momentos. 

Há mistérios de harmonias profundas no chorar sereno 
das fontes, como há mundos de maldições nas pragas dos 
vendavais. 

Tudo é música e tudo fala à nossa alma.. 

A todos acolhe com a misericórdia infinita dos seus sons, 
porque a sua linguagem é como uma unificação de tôdas as 
línguas faladas pelos homens. 

A música, é uma espécie de idioma universal, para o 
qual não há fronteiras, nem povos estranhos, porque todos 
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a podem compreender e sentir. Os próprios irracionais, fre
qüentemente nos dão provas de que a não desconhecem. 

Quem nos dirá que, no canto dulçoroso de uma ave, não 
existe uma canção de amor ou no balir tristonho das ove
lhinhas mansas, não há um madrigal de afeto? .. 

Subitamente, a mõça volta-se de nôvo para o alvo te
clado que fôra momentaneamente abandonado e principia a 
tirar os primeiros acordes de uma nova e comovedora me
lodia. 

- Que música suave! Como é dolente e linda, Elza! 

- Sim? querido d'alma! Pois então tocala-ei sempre, sem-
pre que assim o desejares. É um canto de sofrimento, numa 
página eterna de glória imortal! 

'Êste noturno, Sílvio, ficará sendo uma espécie de hino 
para o nosso amor. 

Na dolência embaladadora destas notas, sob a plangência 
ondulante dêste compasso, encontrarás minh'alma falando 
à tua. Vibrando nestas- notas, as ridentes visões do futuro que 
nos espera e mais tarde (quem sabe) esta mesma música, 
será o mavioso acórde representativo da nossa grande sau
dade. 

Eu e tu, já bem velhinhos, mas sempre unidos na vida, 
ouvi-Ia-emos ainda contritos e extasiados, como se fôra um pe
daço .da nossa mocidade transformado em som, repercutindo 
em écos vindos dos longes do passado. 

Êste noturno ficará sendo, portanto, a suaVe canção do 
nosso amor. 

Será, para o presente, o canto que nasce; para a nossa 
segunda mocidade, o canto que vibra e para os gelos da ve
lhice, o canto que morre e que morrerá conosco! 

Repentinamente, o piano emudece e na pequena sala azul 
escuro, onde um grande "abat-jcur" deITamava uma luz ve
lada e triste, as duas bocas se unem estreitamente, deixando 
escapar, naquele sublime contato, a celeste sinfonia de um 
grande e único b€ijo de mocidade e de amor! 

Ainda ma orquestração sonora e vitoriosa do estalar da
quele beijo, havia mais uma afirmativa pujante e soberba 
da constância e perenidade da música - a grande Arte das 
artes! 
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SOCIAIS 

ÁLBUM ... 

Por ti, 
que hoje completas 
de existência 
dez lindos e risonhos anos, 
- fase aurora}, quadra florida 
em que, da vida e seus enganos, 
mal se apercebe a tua consciência; 
- por ti, 
neste dia feliz, 
neste festivo dia 
de teus anos gentis, 
em que tua alma, pura e boa, 
de sonho e fantasia se povoa; 
- por ti, 
neste dia sem jaça, 
azul-turquesa, 
dos luminosos anos teus, 
em que tudo é inocência, 
deslumbramento e beleza: 
- o pensamento elevo a Deus, 
pedindo a Graça de que conceda, 
a excelsa Graça dos desvelos Seus! 
E que, lá, 
do sólio estelar, 
- nos etéreos espaços 
onde habita -
Sua bondade infini ta 
e Seu amor profundo, 
guiem, seguros, os teus passos, 
pelos caminhos ínvios do Mundo! 

São Paulo - 1947. 
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JURISPRUDENCIA: 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Lotea
mento não sujeito ao Decreto-lei 58 - Prestações 
em atraso - Mora não purgada - Rescisão pro
cedente. 

"O lote em questão não está sujeito ao Decreto-lei 58. 
Esta circunstância, aliás, ficou assinalada no próprio contrato. 
Adverte Pontes de Miranda, a propósito, que "as vendas a 
determinadas pessoas, sem a publicidade prévia, de modo que 
não haja recomendação político·jurídica de se acautelarem os 
interêsses do público, escapam à exigência da jurisdicização do 
loteamento. Por ocasião de cada compra-e-venda, individuado 
o lote, separa-se êsse juridicamente, dos outros, por fôrça do 
negócio jurídico, isto é, da declaração, implícita ou explícita, 
de parcelamento, feita a respeito de bem divisível ou parce
lável" (Tratado XIII, 2.~ edição, fls. 26). Ora, no caso, não 
houve oferta pública, aplicando-se, dessarte, a lição do Mestre. 

N o que tange à falta de notificação e chamamento a Juízo 
da mulher do promitente comprador, era desnecessária, visto 
que o compromisso constitui obrigação de faz€r, notadamente 
porque não foi inscrito no Registro de Imóveis (vide Lei n.· 
649 e Revista dos Tribunais 302/380). 

Quanto ao mais, o réu não contesta ° atraso no paga
mento das 36 prestações, nem que foi regularmente notifi
cado a purgar a mora em 30 dias. Se, em Juízo, êle tivesse 
depositado o quanto necessário para essa purgação, os juízes 
provàvelmente a levariam em conta, para manter o contrato. 
:t o que geralmente tem suoedido nos casos de conflitos entre 
proprietários e prestamistas de Doa-fé,. em atraso justificável. 
No caso, o autor pagou em novembro de 1960 a quantia de 
Cr$ 388,96 e, posteriormente, mais 5 prestações mensai,g 
de Cr$ 35,36. Nada mais. Notificado, quedou-se inerte. 
Agora em Juízo não manifestou nenhuma intenção de pur-
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gar a mora. Não merece, pois, a proteção que pretende, salvo 
a indenização pela casinha que construiu no terreno, confor
me jã lhe ressalvou o magistrado de primeira instância. 

Em tais condições, a sentença merece integral confirma
ção." (T. A. Civil de S. P. - Apelação cível 150 .341, de 
São Paulo, em que é apelante Joede Brigati, sendo apelada 
Sociedade Civil de Planejamento de Vendas "Plaven" Limi
tada. Acórdão unânime, da Sexta Câmara Civil, de 29 de 
outubro de 1970. Ass. Pinheiro Franco) presidente e relator; 
Lair Inureiro) revisor; Carvalho Ne;ves). "Julgados do Tri
bunal de Alçada em matéria civil", voI. 18 da edição mimeo
grafada, pãg. 83. 

DOAÇÃO - Escritura de doação de bens de pais a filhos 
com reserva de usufruto de caráter vitalício - De
claração expressa no sentido de que por morte de 

um dos benefíciários o direito de fruição passaria 
em sua totalidade para o sobrevivente - Não con
figuração de usufruto sucessivo - Validade. 

Se a estipulação de acôrdo com a qual a parte 
do usufrutuário falecido acresce à do sobrevivente 
não configura um usufruto sucessivo e como tal proi
bido, não há negar que os doadores possam legiti
mamente estabelecer, como estabeleceram, que por 
morte de um dêles o usufruto correspondente pa5Se 
para o outro. 

Apelação Cível n.~ 185 .459 - Moji Mirim. 

ACORDAM, em Segunda Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça do Est.ado, adotado o relatório de fls. 29 verso, dar 
provimento à apelação, contra o voto do Des. Revisor, que 
o negava. 

Renova-se nestes autos uma das que!'ltões mais discutidas 
do direito civil brasileiro e a verdade é que, agora como antes, 
a decisão que se tome é, de certa forma, meramente opinativa. 

Trata-se da interpretação de cláusula de escritura de 
doação de bens de pais a filhos com reserva de usufruto de 
caráter vitalício e declaração expressa no sentido de que por 
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morte de um dos beneficiários o direito de fruição passaria 
em sua totalidade para o sobrevivente. 

O Magistrado, filiando-se à corrente doutrinária segundo 
a qual na doação que constitua adiantamento da legítima não 
podem os doadores impor outras cláusulas além daquelas enu
meradas no art. 1.723 do Código Civil, acolheu o pedido do 
usufrutuário-filho e declarou extinto, por morte do doador 
varão, o usufruto relativo ao quinhão que ao mesmo tocara 
na disposição de vontade. 

Dessa d€cisão apelou o Dl'. Curador Geral da comarca 
reiterando seu ponto de vista favorável à subsistência ela res
trição durante a vida de outro doador ao qual acresceria a 
parte do falecido. 

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça, é pelo -não 
provimento do recurso. 

O artigo 740 do Código Civil está assim redigido: "Cons
tituido o usufruto em favor de dois ou mais indivíduos, ex
tinguir-se-á, parte a parte, em relação a cada um dos que 
falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão dêsses 
couber aos sobreviventes". 

Em seu comentário esclarece Clovis Beviláqua que não 
há direi to de acrescer entre usufrutuários conjuntos, salvo 
estipulação expressa. E acrescenta que a "regra refere-se, 
exclusivamente, a dáusula de atos entre vivos; não abrange 
as disposições de última vontade. O artigo 1.716 deve ser 
entendido em polarização com o artigo 740". 

Carvalho Santos, depois de afirmar que no caso existe 
usufruto simultâneo e, não, sucessivo, vedado pelo Código, 
ressalta essa orientação do legislador ao prescrever a extinção 
do usufruto, parte a parte, em relação a cada um dos que 
falecerem. Todavia, como exceção, o direito de acrescer ficou 
previsto na última parte QO dispositivo. 

João Luiz Alves, comentando o artigo referido (740 do 
Código Civil) lembra que dispositivos idênticos constRm dos 
Códigos Civis de Portugal (art. 2.250), da Espanha (art. 521), 
do Chile (art. 78), do Uruguai (art. 513). A fonte, porém, 
do nosso Código foi o Código Civil argentino que prescreve 
no artigo 2.823: "Sendo dois ou mais os usufrutuários, não 
haverá entre êles direito de acrescer, salvo se no intrumento 
constitutivo do usufruto se estipular ou dispuser expressa
mente o contrário". 

A essas opiniÕ€s junta-se a do douto civilista Washington 
de Barros Monteiro ("Direito das Coisas", pág. 299) para 
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quem, "autorizado pelo dispositivo em questão, pode o institui
dor determinar que a parte do usufruto, relativa ao usufru
tuário falecido, acresce a dos sobreviventes. Tal norma só se 
aplica, porém, aos usufrutos instituídos por ato entre vivos, 
pois, quanto aos estabelecidos por ato causa mortis existe 
preceito especial, o do artigo 1.716 do Código Civil". 

O renomado civilista, depois dessa explanação, faz remis
são ao julgamento dos tribunais repelindo a possibilidade de 
estipulação do direito de acrescer quando se trata de ato que 
importe adiantamento da legítima. Mas lembra a existência 
de orientação em sentido contrário. 

O argumento central para a tomada de posição no caso 
é a norma do artigo 1.723 que proíbe a oneração da legítima 
com outras cláusulas além das ali enumeradas de forma taxa
tiva. Mas a verdade é que a doação é ato muito diverso da 
disposição testamentária, prevalecendo neste unicamente a 
vontade do testador, enquanto naquele, a doação, o que ocorre 
é uma liberalidade com restrições com as quais estiveram de 
acôrdo os beneficiários. Ademais, como já se ressaltou, o 
Código Civil, depois de prever a extinção do usufruto simul
tâneo parte a parte com o falecimento dos doadores, admitiu 
de forma expressa a subsistência do mesmo em favor do outro 
doador (art. 740). 

O último argumento a ponderar é relativo a existir no 
caso, de forma velada, um usufruto sucessivo. Mas ainda 
aqui é de ter em conta a lição de Washington de Barros Mon
teiro no sentido de que o usufruto sucessivo não se confunde 
com o simultâneo ou conjunto: "No sucessivo, o usufrutuário 
goza sozinho da coisa e por sua morte transmite a posse e 
o gôzo ao sucessor. No simultâneo, há pluralidade de usufru
tuários, que a um só tempo gozam da coisa usufruída, per
mitido ao sobrevivente o direito de acrescer, se convencionado". 

Ora, se a estipulação de acôrdo com a qual a parte do 
usufrutuário sucessivo e como tal proibido, não há negar que 
os doadores podiam legitimamente, estabelecer, como estabele
ceram, que por morte de um dêles o usufruto correspondente 
passaria para o outro. E, se assim é, o provimento do re
curso se imoôe C0m resPf'ito P. vontade legítima dos doadores. 
É o que fica decidiclo. (T. J. S. P. - São Paulo, 2 de junho de 
1970. - Almeida Bicudo, Presidente com voto. J. M. Arruda, 
Relator. Odyr pôrto). R. J. T. J. S. P., voI. XIII, pág. 67. 

(Transcrito da "Tribuna da Justiça" de 11-8-71.) 
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FALSIDADE IDEOLóGICA - Não configuração -
Nôvo registro de nascimento que ap€nas inovou a data 
de nascimento da acusada, sem lhe modificar a iden
tidade - Inexistência do propósito de prejudicar di
reitos, criar obrigações ou alterar a verdade sôbre fato 
juridicamente importante. 

Nem tôda declaração falsa de registro civil cons
titui falsidade ideológica, pois existem as que não 
produzem efeitos ou conseqüências de importância. 

Apelação Criminal n.~ 104.046 - Lins. 

ACORDAM, por unanimidade de votos os Juízes da Pri
meira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, 
adotado o relatório de fls., d..ar prwimento ao recurso, a fim 
de absolver a apelante, nos têrmos do artigo 386, n.9 111, do 
Código de Processo Penal. Expeça-se em seu favor alvará 
de soltura. 

Mulher quase analfabeta e de baixa condicã.o social, pro
moveu Maria Em'ides Porfírio (e não Maria Eurídice, nome 
de que ela jamais fêz uso, nos autos, como se vê nos têrmos 
de suas declarações e nas procurações outorgadas à sua de
fensora a fls. 248 e 261) - promoveu ela, em 1954, no dis
trito de Guaiçara, da comarca de Lins, nôvo registro de seu 
próprio nascimento, não obstante já o houvesse efetuado em 
1950, no Município de N. Sra. das Dores, no Estado de Ser
gipe, de onde é natural. 

E assim procedeu, inexplicàvelmente, dado que era de
simpedida (estava casada apenas perante a Igreja, lá no seu 
Estado natal) e nada obstava a que onde morava, contraisse 
licitamente matrimônio com José Porfírio, como do desejo 
de ambos. 

O nôvo registro de nascimento, como se vê pelo confronto 
elas certidões originais, a fls. 58 e 223, sàmente inovou na data 
de nasdmento da registrada. 

O nome próprio p€rmaneceu o mesmo - Maria Eurides, 
ou Maria Eurides Santos. O local de nascimento está referido 
exatamente no registro feito em Guaiçara - distrito de N. 
Sra. das Dores, Ef,ltado de Sergipe. O nome dos pais da re
gistrada está correto - Manoel Aprigio dos Santos e d. Maria 
Senhora de Santana. Apenas no tocante à data do nascimento 
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foi que a registranda disse ter ocorrido a 10-3-1935 (fls. 48), 
quando teria se dado a 10-5-1923 (fls. 223). 

A discrepância de idade era porém, um dado secundário 
e indiferente. Para o efe.ito desejado, da habilitação de casa
mento com José Porfirio, não fazia diferença a alteração. O 
marido era na época individuo da mesma condição social dela 
- assim como ela própria, de baixa educação e de ínfimas 
condições de vida corno veio a definir-lhes a existência o digno 
P rocurador da Justiça que oficiou em Segunda Instância, nos 
autos da ação de desquite do casal" assim concluindo pelos da
dos existentes no processo (v. parecer em certidão, fls. 263 v.). 

A O nôvo registro de Maria Eurides Santos não se fêz, nem 
- ... _---pBftB:FFlB:El--lpO}JrFEe~j-wudicar direitos, nem para criar obrigação, nem para 

alterar a verdane sôbre fato juridicamente relevante. Não 
se modificou, através dêle, sua identidade. Ela era solteira. 
Não precisava apresentar registro nôvo, para poder casar-se 
livremente no civil com José Porfirio. E a questão de idade, 
entre pessoas de tal condição social era de somenos. O ma
rido de Maria EUl'ides ao prestar declarações na ação de des
quite (fls. 25) e na instrução criminal (fls. 194), não se de
clarou enganado por falsa identidade de sua mulher. A idade 
confessada resu.ltava de sua aparência, ,e era visível. E não 
disse êle que se soubesse da verdadeira data de seu nasci
mento não se casaria com ela. .. Aliás, suas declarações na 
instrução se acham em conflito com o que declarou na 
ação cível. 

Por outro lado, observou o Procurador da Justiça Dr. 
Ruy Junqueira de Freitas Camargo, ao manifestar-se na ação 
de desquite, que o procedimento de José Porfírio para com a 
espôsa era determinado por seu procedimento imoral, pre
te.ndendo cortejar a filha dela (v. parecer, fls. 263). Daí a 
desavença d.e ambos. 

O marido, ao que parece, não pensou em anular o casa
mento, por um suposto êrro essencial quanto à pessoa do outro 
cônjuge (Código Civil, art. 218). 

Aliás o êrro - se existisse - versando sôbre a idade da 
mulher: não daria causa à anulação, por não dever ser con
siderado como "essencial", nem atinente a identidade do côn
juge. É o que ensinam Carvalho Santos e Vicente de Faria 
Coelho, dizendo êste último, com remissão ao primeiro -
"se algum dos cônjuges apresentar-se com idade diminuída: 
assim uma mulher, que haja conseguido certidão de nasci-
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Imento adulterada, em que consta ter 10 anos menos :do que 
Irealmente tem, não haverá motivo para que o casamento seja 
:anulado" (v. "Nulidade e Anulação do Casamento", 2.~ ed., 
1962, pág. 221). 
l Oque fêz o marido José Porfírio foi ajuizar ação de des
;quite contra Maria Eurides, julgada improcedente em 2.'-' Ins
itância de acôrdo com o parecer da douta Procuradoria Geral 
da Justiça (v. parecer e resp., acórdão, por certidão a fls. 263 
e 264). 
I No curso dessa lide foi que se discutiu sôbre a dualidade 

I
de registros civis de Maria Eurides, sendo o fato comunicado 
lã autoridade policial, por ordem do MM, Juiz, para a devida 
japuração (v. ofício, fls. 31). Em conseqüência, foi a ré 
acusada de falsificação ideológica de seu próprio assentamento I no registro civil. 

Contudo, não há na espécie crime a punir. Consoante 
observa o douto Prof. Magalhães Noronha, "nem tôda decla
ração falsa do registro civil constitui falsidade ideológica, 
pois existem as que não produzem efeitos ou conseqüências 
de importância". 

Exemplifica o ilustre penalista os casos em que os nu
bentes declaram residir no fôro em que se realizará o casa
mento, quando tal não ocorre. Tem a prop6sito êste Egrégio 
Tribunal de Justiça decidido que tais pessoas não praticam 
o delito de falsidade, por não se perceber em que dita circuns
tância possa prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sôbre fato juridicamente relevante (cf. "Revista dos 
Tribunais", vols. 231/61, 221/69, 206/83). Outro exemplo 
relembrado pelo Prof. Magalhães Noronha extraído da juris
prudência é o caso de, no registro de óbito, declarar-se a ine
xistência de bens deixados pelo falecido, quando êle os pos
suía. Não há delito, em semelhante declaração, porque o re
gistro de óbito não é prova de domínio, que se adquire pela 
transcrição, provando-se com certidão de registro de imóveis 
(Código Civil, art. 860, parágrafo único). 

E conclui o douto Prof. Magalhães Noronha notando que 
"outros fatos podem dar-se que, não sendo verídico, tam
bém não constituem o falso de que cogita o artigo 299 ... " 
(v. "Direito Penal", 4.Q vol., 3.(1 ed., n.~ 1.239, pág. 219). 

:É o que se dá no caso dêstes autos, a que se ajusta a 
lição do emérito penalista, já transcrita. Cotejados os dois 
registros civis de Maria Eurides Santos, vê-se que a discre-
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pância incidiu apenas na data do nascimento, sem efeito oU 
conseqüência alguma, de relêvo. A afetação da veracidade 
do registro civil deve ser verificada no caso concreto, pon
deradas as condições e as conseqüências de cada um (cf. Sylvio 
d~ Amaral, "Falsidade Documental", n. Q 83, pág. 87). 

Aliás, acrescente-se, como impressão que resulta da prova, 
que a ré, mulher analfabeta, somente terá agido por instiga
ção ou conselho de terceiros, possivelmente do irmão, con
forme está declarado por sua filha Maria Anunciata, a fls. 10, 
comportando-se depois êsse irmão como um seu inimigo. Ela, 
de si própria, não teria provàvelmente tomado a iniciativa de 
promover o nôvo registro, dado que, sendo solteira, podia ca
sar-se com José Porfírio, sem impedimento, ap~sar de casada 
em Sergipe, no religioso (do que não se apresentou, aliás, 
certidão alguma). 

Não se vê em suma, motivo para inflingir a ora apelante, 
pelo seu procedimento, o pesado castigo da condenação cri
minal. O ato a ela imputado não constitui ° delito da falsi
dade ideológica, pelo qual está respondendo. Daí sua absol
vição. (T. J. S. P. ~ São Paulo, 13 de abril de 1970 - Adriano 
Marrey) Presidente e Relator. Carvalho Filho, SaBes Abreu). 
R. J. T. J. S. P., voI. XIII, pág. 456. 

USUCAPIÃO - Pretensão da Fazenda do Estado sôbre 
imóvel atribuído a particular por sentença, proferida 
na primeira instância, em ação de usucapião fundada 
no artigo 550 do Código Civil - Simples alegações 
não alicerçadas em provas - Desprovimento. 

Cabia à Fazenda do Estado demonstrar, de forma 
inequívoca, que o prédio usucapiendo nunca fôra de 
domínio privado; ou, então, demonstrar diretamente 
o seu próprio domínio. 

Apelação Civel n.9 172.827 Lorena. 

1 - Decisão de primeira instância, proferida ~m ação de 
usucapião fundada no artigo 550 do Código Civil, declarou ser 
do domínio de Rosa Emília Facchini da Silva, o imóvel urbano 
representado por uma casa e respectivo terreno, da rua Ma
noel Prudente, n. 9 184, da cidade de Lorena. 
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Via de apelação, a Fazenda do Estado de São Paulo pugnà 
pela reforma do julgado, dizendo que o imóvel usucapiendo lhe 
pertence, pôsto que além de não se achar registrado em nome 
de qualquer pessoa física ou jurídica de direito privado, faz 
parte integrante da "reserva florestal do Vale do Paraíba", 
criada pela Lei Estadual n.9 8.656, de 15 de janeiro de 1965. 

Pende do julgamento o agravo no auto do processo de fls. 
62. 

2 - Nega-se provimento ao recurso oficial, assim como 
ao voluntário. 

De fato, o imóvel em aprêço não consta, segundo informa
ções do autor. do registro imobiliário como pertencente a qual
quer particular. Isso, porém, não basta para que se proclame 
tratar-se de terra devoluta. 

À Fazendac10 Estado cabia demonstrar, de forma inequi
voca, que o prédio usucapiendo nunca foi do domínio privado; 
ou, então, demo.nstrar diretamente o seu próprio domínio. 

É inacreditável que a lei estadual já referida tivesse pre
tendido abranger co.mo reserva florestal os jardins e pomares 
das áreas urbanizadas do Vale do Paraíba. 

A aceitar-se o argumento da Fazenda do Estado, tôda a 
cidade de Lorena seria parte daquela reserva florestal. 

De se notar qUe no caso sub judice) existe apenas a afir
mação, feita na inicial, de que o imóvel não se encontra trans
crito no Registro de- Imóveis, sem qualquer comprovação do 
alegado. E, mesmo que houvesse certidão negativa de registro, 
seria o caso de recebê-la com muita reserva, pois todos sabem 
como são precários os serviços cartorários no que diz respeito 
à escrituração do "indicador real". 

Se para ser considerado devoluto bastasse a vaga notícia 
da inexistência de sua transcrição no registro imobiliário, não 
teria a Lei Federal n.9 3.081, de 22 de dezembro de 1956, que 
regula o processo nas ações discriminatórias, exigido da enti
dade de direito público interessada, provas da existência de ter
ras do patrimônio. público. 

Acresce que o Município de Lorena, a quem de acôrdo com 
a Lei Estadual n.9 9.205, de 28 de dezembro de 1965, eventual
mente, poderia pertencer o domínio do imóvel usucapiendo, em
bora regularmente convocado para a lide, não se dignou con
testá-la. 
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Pelo exposto, acordam, em Primeira Câmara Civil '<io 
Tribunal de Justiça. por votação unânime, negar provimento 
tanto ao recurso oficial quanto ao voluntário, a fim de que 
subsista, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a respei
tável decisão recorrida, prejudicado o agravo no auto do pro
cesso. Custas como de ,direito. (T. J. S. P. - São Paulo. 9 
de de7embro de 1969 - Pacheco de Mattos, Presidente. New
ton Hermano, Relat"r. Andrade Junqueira. Cardoso Rolim). 
R.J.T.J.E.S.P., vol. XI, pág. 53. 

CLAUSULAS DE INALIENABILIDADE E INCOMUNI
CABILIDADE IMPOSTAS EM DOAÇÃO - Extin
guem-se com a morte do donatário - Transmissão 
dos bens. livres, à mulher, à falta de descendentes ou 
ascendentes - Aç.ão de venda dos imóveis comuns 
- Procedência. 

Recurso não conhecido - Recorrente vencedor 
na causa. 

Apelação n.9 117.145, da comarca de SÃO PAULO. 

ACORDAM, em Terceira Câmara do Tribunal de Alçada 
Civil, por votação unânime, considerado como parte integrante 
o relatório lançado nos a utos, em: 

a) conhecer do recurso da autora, rejeitando a preliminar 
suscitada pelos réus: 

b) não conhecer da apelação dos réus; 

c) dar provimento ao recurso da autora, para julgar pro
cedente a ação. 

Rejeitam a preliminar suscitada pelos réus, a respeito da 
impropriedade do recurso interposto pela autora. O recurso 
cabível era, mesmo, o de apelação e bem andou o magistrado 
em admití-lo como tal, nos têrmos do art. 810 do Código de 
ProC€sso Civil. 

Da apelação interposta pelos réus a Câmara não conhece, 
pois foram vencedores na lide. A sucumbência constitui requi
sito indispensável de todo recurso e 'I1ão deve ser confundida 
com a "derrota puramente teórica em uma das várias questões 
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particulares aduzidas em arguições e teses defensivas das par
tes" de que fala Emílio Betti (apud José Frederico Marques -
Instituições de Direito Processual Civil - voI. IV, n. Q 867). 

No mérito, impõe-se o provimento da apelação da autora. 
Receberam o marido da autora e os réus, em comunhão, os 

imóveis indicados na petição inicial, por doação dos pais. A 
doação fôra feita com as cláusulas de inalienabilidade e inco
municabilidade. Falecidos os doadores, veio mais tarde a fa
lecer também o ,cônjuge da apelante e os bens por êle deixados 
foram inventariados e afinal adjudicados, à falta de descen
dentes ou ascendentes, à mulher. 

Daí o pedido da autora, condômina dos imóveis, para que 
sejam vendidos, uma vez que são indivisíveis e não deseja con
tinuar na comunhão. 

A controvérsia foi bem colocada pelo ilustre advogado da 
apelante, ao refutar a contestação: 

"Os contestantes estão confundindo cláusulas restritivas 
com sucessão hereditária. Imposta a incomunicabilidade em 
favor de um dos cônjuges, é evidente que os bens não se co
municam com o outro. Mas, com o falecimento do beneficiário, 
abre-se a sucessão e os bens se transmitem, de imediato, aos 
herdeiros, na ordem estabelecida pelo art. 1.603 do Código Civil. 

"É claro que, se os pais do beneficiádo ainda fôssem vivos, 
a herança teria sido deferida a êles, em razão da incomu
nicabilidade, mas em obediência ao art. 1.603, II, do Código 
Civil, que estabelece a ordem de sucessão hereditária. 

"Mas, inexistindo descendentes ou ascendentes, como é o 
caso, a herança deferiu-se, em qualquer vínculo, por inteiro, 
à autora, na qualidade de cônjuge superstite, nos têrmos do 
art. 1.603, n. Q III, do Código Civil". 

A argumentação e a conclusão são irrepreensíveis. 
Esquecem-se, aliás, os réus que as cláusulas de inalienabi

lidade e incomunicabilidade são temporárias, ou vitalícias. Os 
vínculos perpétuos, ou cuja duração se estenda além da vida 
de uma pessoa, são condenadOs (Clovis, comentários ao art. 
1.676 do Código Civil). Daí observar Washington de Barros 
Monteiro que com a morte do donatário ou do herdeiro extin
gue-se o ônus e os bens passam livres e deso.nerados aos res
pectívos sucessores {Direito das Sucessões ~ págs. 130 e 131). 

Inaceitável, como se vê, a tese erigida pelos apeJados, tôda 
ela construída no pressuposto de que a incomunicabilidade per
maneceu ou continua, mesmo após a morte do donatário. 
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Observa-se, de resto, que, se assim entendiam, cumpria te
rem impugnado a adjudicação que se fêz à apelante, no inven
tário ou arrolamento dos bens deixados por Otávio Lopes Cor
rêa, adjudicação esta regularmente transcrita no Registro de 
Imóveis. 

Por último, não deve prevalecer a fundamentação pela qual 
a resp. sentença concluiu pela carência. Bem o demonstraram 
a apelante e o parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça. 
A inalienabilidade não pode ser dispensada ou invalidade por 
atos judiciais de qualquer espécie, sob pena de nulidade, mas 
há exceções e uma delas exatamente se prende à venda do bem 
clausulado, no caso de extinção do respectivo condomínio (Was
hinton de Barros Monteiro - Direito das Sucessões - pág. 
133) . 

Com o provimento dado ao r-ecurso da autora, a ação fica 
julgada procedente, nos têrmos e para os fins pleiteados. A 
cargo dos réus as custas e honorários de advogado, arbitrados 
em 20% sôbre o valor dado à causa. (T. J. S. P. - São Paulo, 
30 de abril de 1969. - Cesar de Moraes, Presidente - Mar
tiniano de Azevedo, Relator - Dalmo Nogueira, Revisor -
Francisco N egrisollo) . 
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LEIS E DECRETOS FEDERAIS 

DECRETO-LEI N.Q 1.179 - DE 6 DE 
JULHO DE 1971 

Institui o Programa de Redistribuição de Ter
ras e de Estímulo à Agro-indústria do N arte e do 
Nordeste (Proterra), altera a legislação do impõsto 
de 'tenda relativa a incentivos fiscais e dá outras 
providências . 

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 
confere o artigo 55, item U, da Constitutição, decreta: 

Art. 1.Q É instituído o Programa de Redistribuição de 
T~rras e de Estímulo a Agro-indústria do Norte e do N or
deste (Prote?Ta) , com o objetivo de promover o mais fácil 
aC2SSO do homem à terra, criar melhores condições de empre
go de mão-de-obra e fomentar a agro-indústria nas regiões 
compreendidas n_as áreas de atuação da SUDAM e da SU
DENE. 

Art. 2.Q São dotados ao Programa recursos no valor de 
Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros). 

Art. 3.° - Os recursos de que trata o artigo anterior se
rão incluídos no orçamento monetário dos exercícios respecti
vos para aplicação nos seguintes fins: 

a) aquisição de terras ou sua desapropriação, por inte
rêsse social, inclusive mediante p!'évia e justa indenização em 
dinheiro, nos têrmos que a lei estabelecer, para posterior ven
da a pequenos e médios produtores rurais da região, com vistas 
à melhor e mais racional distribuição de terras cultiváveis; 

b) empréstimos fundiários a çequenos e médios produto
res rurais, para aquisição de terra própria cultivável ou am-
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pliação ele propriedade considerada de dimensões insuficientes 
para exploração econômica e ocupação da família do agricultor; 

c) financiamento de projetos destinados à expansão da 
agro-indústria, inclusive a açucareira, e da produção de insu
mos destinados à agricultura; 

d) assistência financeira à organização e modernização 
de propriedades rurais, a organização ou ampliação de servi
ços de pesquisa e experimentação agricola, a sistemas de ar
mazenagem e silos, assim como a meios de comercialização, 
transporte, energia elétrica e outros; 

e) subsídio ao uso de insumos modernos; 

f) garantia de preços mínimos para cs produtos de ex
portação; e 

g) custeio de ações discriminatórias ,de terras devolutas 
e fiscalização do uso e posse da terra. 

Art. 4. q Os programas e critérios de aplicação dos re
cursos a que se refere o artigo 2,f> serão submetidos à aprova
ção do Presidente da República por um Conselho composto 
dos Ministros àa Fazenda, dos Transportes, da Agricultura, 
das Minas e Energia, da Indústria e do Comércio, do Planeja
mento e Coordenação Geral e do Interior. 

Ai't. 5.° Os recursos do Pragrama serão provenientes: 

I - De dotações orçamentárias previstas nos orçamentos 
anuais e plurianuais; 

II - Do sistema de incentivos fiscais; 

III - Da transferência de recursos do Programa de In
tegração Nacional; 

IV - De outras fontes, internas ou externas. 

Art, 6.<) A partir do exercício financeiro de 1972 e até-
1976, inclusive, do total das importâncias deduzidas do impôsto 
de renda das pessoas jurídicas, para aplicações a título de in
centivo fiscal, 20% (vinte por cento) serão creditados direta
mente em conta do Programa. 

§ V - A parcela, de 20% (vinte por cento) referida 
neste artigo será calculada proporcionalmente às diversas des
tinações dos incentivos fiscais indicados na declaração de ren
dimentos. 
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§ 2.Q - o disposto neste artigo aplica-se aos Incentivos de 
que tratam: 

a) o artigo I.Q, letra "b", do Decreto-lei n.~ 756, de 11 
de agôsto de 1969; 

b) o artigo 18, letra "b", da Lei n.? 4.239, de 27 de junho 
de 1963, alterado pelo artigo 18 da Lei n.~ 4.869 de I.Q de de
zembro de 1965; 

c) o artigo I.Q, § 3.~, da Lei n.~ 5.106, de 2 de setembro 
de 1966, com as alterações do Decreto-lei n.~ 1.134, de 16 de 
novembro de 1970; 

d) o artigo 81 de Decreto-lei n. Q 221, de 28 de fevereiro 
de 1967; 

e) o artigo 6:\ caput) do Decreto-lei n.Q 756, de 11 de 
agôsto de 1969; 

f) as alineas "d" e "e" anteriores, mesmo quando os in
vestimentos se destinarem às regiões situadas nas áreas de 
atuação da SUDENE e da SUDAM. 

§ 3.~ Os recursos de que trata o presente artigo serão de
positados, como receita:da União, à ordem do Banco Central do 
Brasil: 

a) no Banco do Nordeste do Brasil S.A., os provenientes 
dos 20% (vinte por cento) dos incentivos fiscais das pessoas 
jurídicas que optarem pela aplicação em empreendimentos '!la 
área de atuação da SUDENE; 

b) no Banco da Amazônia S.A., os provenientes dos 20% 
(vinte por cento) dos incentivos fiscais das pessoas jurídicas 
que optarem pela aplicação em empreendimentos na área de 
atuação da SUDAM; 

c) no Banco do Nordeste do Brasil S.A., ou no Banco 
da Amazônia S.A., os provenientes dos 20% (vinte por cento) 
dos incentivos fiscais das pessoas jurídicas que optarem por 
outras aplicações. 

Art. 7.Q São agentes financeiros do Programa o Banco 
da Amazônia S.A., o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o 
Banco do Brasil S.A., o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, o Banco Nacional de Crédito Cooperativo e a Caixa 
Econômica Fedleral. 
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Art. 8.9 As cláusulas financeiras das operações de que 
trata o presente Decreto-lei serão estabelecidas de acôrdo com 
as normas que forem aprovadas pelo Conselho Monetário Na
cional. 

Atr. 9.'1 Continua em vigor a utilização de 30% (trinta 
por cento) dos incentivos fiscais em favor do Programa de In
tegração Nacional, criado pelo Decreto-Iei n. 9 1.106, de 16 de 
junho de 1970, cuja vigência fica prorrogada até 31 de dezem
bro de 1976, permanecendo os restantes 50% (cinqüenta por 
cento) das importâncias deduzidas do impôsto· de renda devido 
pelas pessoas jurídicas para aplicação em incentivos fiscais, 
para emprêgo na forma prevista na legislação em vigor, pela 
SUDENE, SUDAM, SUDEPE, IBDF e EMBRA TU R. 

Art. 10.9 Permanecem inalteradas as normas e condições 
estabelecidas pelo artigo 7.'1 do Decreto-lei n.9 770, de 19 de 
agôsto de 1969, e pelo artigo 6.9 do Decreto-lei n.9 880, de 18 
de setembro de 1969. . 

Art. 11. 9 Este Decreto-lei, que será regulamentado no 
prazo de noventa dias, entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 12.9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de julho de 1971; 150.9 da Independência e 83.'1 
da República. 

Emílio G. Médici 

AntÔ'nio Delfim Netto 

Mário David Andreazza 

L. F. Cirne Lima 

M arcus V iniciu.s Pratini de Moraes 

AntÔ'nio Dias Leite Júnior 

João Pau.lo dos Reis Velloso 

José Costa Cavalcanti 

D. O. União de 6-7-71. 
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LEI N.9 5.670 - DE 2 DE JULHO DE 1971 

Dispõe sôbre o cálculo da co'rreção monetária 

o Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 
Art. 1.Q O cálculo da correção monetária não recairá, em 

qualquer caso, sôbre período anterior à data em que tenha en
trado em vigor a lei que a instituiu. 

Art. 2. 9 Esta lei aplica-se aos processos pendentes, inclu
sive às liquidações de sentenc;as, ainda não transita'das em jul
gado, que fixem o valor do débito ou da indenização. 

Parágrafo Únko. Não se aplica, porém, o preceito dêste 
artigo, quando, na data da entrada em vigor desta lei, sentença 
transitada em julgado haja expressamente fixado têrmo ini
cial diverso para a incidência da correção monetária. 

Art. 3.9 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 2 de julho de 1971; 150.9 da Independência e 83. ç 

da Repú blica . 

D. O. União 2-7-71 
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Antônio Delfim Netto 
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Jarbas G. Passarinho 
Júlio Barata 
Márcio de Banza e Mello 
F'. Rocha Lagôa 
Marou."! Vinicius Pratini de Moraes 
Antônio Dias Leite J1ín inr 
João Paulo dos Reis Velloso 
José Costa Cavalcanti 
Hygino C. Carsetti 
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LEI N.9 5.672 - DE 2 DE JULHO DE 1971 

Modifica o ~ 2.r do art. 10 e!a Lei n.r 4.947, de 6 
de abril de 1966 (Nornw8 do DireUo Agrário), e o 
§ 2,9 do art. 41 do Decreto-lei n.<' 57, de 13 de novem
bro de 1966, que dis7Jõe sôbre o lançamento e co
brança do im,pôsto sôbTe a propriedade terri.toriaZ} 
e dá outras providências. 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 O ~ 2.~ do art, 10 da Lei n,Q 4.947, de 6 de 
abril de 1966, passa a ter a seguinte redação: 

"~2.~ Nos loteamentos já inscritos até a publicação da 
Lei n.~ 4.947, de 6 de éJ.bril ele 1966, é permitida a venda dos 
lotes rurais remanescentes, com área inferior à do módulo 
fixado para a respectiva região," 

Art. 2. 9 O ~ 2,Q do art. 11 do Decreto-lei n. 9 57, de 18 
de novembro de 1966, passa a ter a redação seguinte: 

"~2. ? O disposto neste artigo não se aplica aos casos 
em que a alienação da área se destina comprovadamente à sua 
anexação ao prédio rústico confrontante, desde que o imóvel 
do qual se desmembre permaneça com área igualou superior 
ao seu módulo, nem aos casos previstos na nova redação do 
§ 2." do art. 10 da Lei n.Q 4.947, de 6 de abril de 1968." 

Art. 3.9 A administração pública local e as entidades de 
classe (associações ou sindicatos rurais), onde existem, pode
rão pleitear a revisão das áreas dos módulos e dos preços atri
buídos à terra nua, em determinado município ou região, me-
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diante pedido justificado, dirigido ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Art. 4.9 Essa Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de julho de 1971; 150.9 da Independência e 83. Q 

da República. 

D . O. União 2-7-71. 
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Emílio G. Médici 

Alfredo Buzaid 

L. F. Cirne Lima 
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LEI N.9 5.675 - DE 12 DE JULHO DE 1971 

Dá nova redação ao art. 77 do Decreto n." 5.083, de 
l.y de dezembro de 1926, que institui o Código de 

Menores. 

o Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional ôecreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.~ O art. 77 do Decreto número 5.083, de 1 de de
zembro de 1926, que institui o Código de Menores, passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 77. A autoridade protetora dos menores pode 
emitir, para a proteção e assistência dêstes, qualquer provimen
to que, ao seu prudente arbítrio, parecer conveniente, ficando 
sujeita à responsabilidade pelos abusos do poder. 

Parágrafo único. Na competência atribuída neste arti
go não se inclui a de reduzir os limites etários fixados nos cer
tifcados de censura de diversões públicas emitiDos pela Censura 
Federal." 

Art. 2. Q Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposiçÕ€s em contrário. 

Brasília, 12 de julho de 1971; 150.9 da Independência e 
83.9 ôa República. 

D. O. União 13-7-71. 

Emílio G. Médici 

Alfredo Buzaid 
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LEI N.Q 5.709 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1971 

Regula a aquis'ição de imóvel Tw"al POT estmngeiTo 
residente no País ou pessoa jurídica estTangeim au
torizada a funcional' no Brasil e dá outTas PTovi
dências. 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.i) O estrangeiro residente no País e a pessoa ju
rídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil só pode
rão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta lei. 

§ 1.Q - Fica, todavia. sujeita ao regime estabelecido por 
esta lei a pessoa juríclica brasileira da qual participem, a 
qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que 
tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham 
sede no exterior. 

§ 2.9 - As restrições estabelecidas nesta lei não se apli
ca:m aos casos de transmissão causa mortis. 

Art. 2.Q Ao estrangeiro, que pretenda imigrar para o 
Brasil, é facultado C€lebral', ainda em seu país de origem, com
promisso de compra e venda de imóvel rural, desde que, den
tro de 3 (três) anos, contados da data do contrato, venha fixar 
domícilio no Brasil e explorar o imóvel. 

§ 1.0 - Se o compromissário comprador descumprir qual
quer das condições estabelecidas neste artigo, reputar-se-á 
absolutamente ineficaz o compromissO' de compra e venda, sen
do-lhes defeso adquirir, por qualquer modo, a propriedade do 
imóvel. 
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§ 2.9 - No caso previsto no parágrafo antecedente, cabe
m ao promitente vendedor propor a ação para declarar a ine
ficácia do compromisso, estando desobrigado de restitui.r as 
importâncias que receber do compromissário comprador. 

§ 3.9 - O prazo referido neste artigo poderá ser prorro
gado, ouvido o setor competente do Ministério da Agricultu
ra, caso o promitente comprador já tenha utilizado o imóvel 
na implantação de projeto de culturas permanentes. 

§ 4.9 - As disposições dêste artigo constarão, obrigatO
riamente, dos compromissos de compra e venda nêle referidos, 
sob pena de nulidade dos respectivos contratos. 

Art. 3.'" A aquisição de imóvel rural por pessoa física 
estrangeira não poderá exceder a 50 (cinquenta) módulos de 
exploração indefinida, em área contínua ou descontinua. 

~ l.~ - Quando se tratar de imóvel com área não superior 
a 3 (três) módulos, a aquisição será livre, independendo de 
qualquer autorização em licença, ressalvadas as exigências 
gerais determinadas em lei. 

§ 2.<:> - O Poder Executivo baixará normas para a aqui
sição de área compreendida entre 3 (três) e 50 (dnqüenta) 
módulos de exploração indefinida. 

~ 3.<:> - O Presidente da República, ouvido o Conselho 
de Segurança Nacional, poderá aumentar o limite fixado neste 
artigo. 

Art. 4." Nos loteamentos rurais efetuados por emprêsas 
particulares de colonização, a aquisição e ocupação' de no mí
nimo, 30% (trinta por cento) da área total serão feitas obri
gatoriamente por brasileiros. 

Art. 5.<:> As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no 
art. 1. ... desta lei só poderão adquirir imóveis rurais destina
dos à implantação de projetos agricolas, pecuários, industriais, 
ou de colonização, vinculados aos seus objetivos estatutários. 

', ' :;j 

~ 1.'1 - Os projetos de que trata êste artigo deverão ser 
aprovarios pelo Ministério da Agricultura, ouvido o órgão 
federal competente de desenvolvimento regional na respectiva 
área. 

§ 2." -- Sôbre os projetos de caráter industrial será ou
vido o Ministério da Indústria e Comércio. 
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AL't. 6. 9 Adotarão obrigatoriamente a forma nominativa 
as ações de sociedades anônimas; 

I - que Se dediquem a loteamento rural; 

U - que explorem diretamente áreas rurais; e 

UI - que sejam proprietárias de imóveis rurais não vin
culados a suas atividades estatutárias. 

Parágrafo único. A norma dêste artigo não se aplica às 
entidades mencionadas no art. 4.ç do Decreto-lei n:) 200, de 
25 de fevereiro de 1967, com a redação que lhe foi dada pelo 
Decreto-lei n.~ 900, de 29 de setembro de 1967. 

Art. 7.~ A aquisição de imóvel situado em área conside
rada indispensável à segurança nacional por pessoa estrangei
ra, físíca ou jurídica, dep€nde do assentimento prévio da Se
cretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 8.Q Na aquisição de imóvel rural por pessoa estran
geira, física ou jurídica, é da essência do ato a escritura pú
blica. 

Art. 9." Da escritura relativa à aqulslçao de área rural 
por pessoas físicas estrangeiras constará, obrigatoriamente: 

I menção do documento de identidade do adqUirente; 

II prova de residência no território nacional; e 

III - quando fôr o caso, autorização do órfgão compe
tente ou assentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa juridica estran
geira, constará da escritura a transcrição do ato que conce
deu autorização para a aquisição da área rural, bem como dos 
documentos comprobatórios de sua constituição e de licença 
para seu funcionamento no Brasil. 

Art. 10 Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão 
cadastro especial, em livro auxiliar, das aquisições de terras 
rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurí:dicas, no qual 
deverá constar: 
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I - menção do documento de identidade das partes con
tratantes ou dos respectivos atos de constituição, se pessoas 
jurídicas; 

IT - memorial descritivo do imóvel, com área, caracte
rísticas, limites e confrontações; e 

ITI - transcrição da autorização do órgão competente, 
quando fór o caso. 

Art. 11. Trimestralmente, os Cartórios do Registro 
de Imóveis remeterão, sob pena de perda do cargo, à Corre
gedoria da Justiça dos Estados a que estiverem suborclinados 
e ao Ministério da Agricultura relação das aquisições de áreas 
rurais por pessoas estrangeiras, da qual constem os dados enu
merados no artigo anterior. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel situado 
em área indispensável à segurança nacional, a relação men
cionada neste artigo deverá ser remetida também à Secreta
ria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 12. A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas 
estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá ultrapassar a 1/4 
(um quarto) da superficie dos Municípios onde se situem, com
provada por certidão do Registro de Imóveis, com base no li
vro auxiliar de que trata o art. 10. 

§ 1.'1 - As pessoas da mesma nacionalidade não poderão 
ser properitárias, em cada Município, de mais de 40% (qua
renta por cento) do limite fixado neste artigo. 

§ 2:9 - Ficam excluídas das restrições dêste artigo as 
aquisições de áreas rurais: 

I - inferiores a 3 (três) módulos; 

Ir - que tiverem sido objeto de compra e venda, de pro
messa de compra e venda, de cessão ou de promessa de ces
são, mediante escritura pública ou instrumento particular de
vidamente protocolado no registro competente, e que tiverem 
sido cadastradas no INCRA em nome do promitente compra
dor, antes de 10 de março de 1969; 

ITI - quando o adquirente tiver filho brasileiro ou fór 
casado com pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens. 

§ 3.'1 - O Presidente da República poderá, mecliante decre
to, autorizar a aquisição além dos limites fixados neste artigo, 
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quando se tratar de imóvel rural vinculado a projetos julgados 
prioritários em face dos planos de desenvolvimento do País. 

Art. 13. O art. 60 da Lei n.') 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 60. Para os efeitos desta lei, consideram
se emprêsas particulares de colonização as pessoas 
físicas, nacionais ou estrangeiras, residentes ou do
micilia:das no Brasil, ou jurídicas, constituídas e se
diadas no País, que tiverem por finalidade executar 
programa de valorização de área ou distribuição de 
terras." 

Art. 14. Salvo nos casos previstos em legislação de núcleos 
coloniais, onde se estabeleçam em lotes rurais, como agriculto
res, estrangeiros imigrantes, é vedada, a qualquer título, a doa
ção de terras da União nu dos Estados a pessoas estrangeiras, 
físicas ou jurídicas. 

Art. 15. A aquisição de imóvel rural, que viole as pres
crições desta lei, é nula de pleno direito. O tabelião que lavrar 
a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão 
civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem pre
juízo da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsi
dade ideológica. O altenante está obligado a restituir ao adqui
rente o preço do imóvel. 

Art. 16. As sociedades anônimas, compreendidas em quais
quer dos incisos do "caput" do art. 6.9 , que já estiverem cons
tituidas à data do inicio da vigência desta lei, comunicarão, no 
prazo de 6 (seis) meses, ao Ministério da Agricultura a relação 
das áreas rurais de sua propriedade ou exploração. 

§ 1." - As sociedades anônimas, indicadas neste artigo, 
que não converterem em nominativas suas ações ao portador, 
no prazo de 1 (um) ano do início da vigência desta lei, repu
tar-se-ão irregulares, ficando sujeitas à dissolução, na forma 
da lei, por iniciativa do Ministério Público. 

§ 2."1 - No caso de emprêsas concessionárias de serviço pú
blico, que possuam imóveis rurais não vinculados aos fins da 
concessão, o prazo de conversão das ações será de 3 (três) anos. 
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§ 3.'1 - As emprêsas concess]onanas de serviço público 
não estão obrigadas a converter em nominativas as ações ao 
portador, se dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da vi
gência desta lei, alienarem os imóveis rurais não vinculados 
aos fins de concessão. 

Art. 17. As pessoas jurídicas brasileiras que, até 30 .de 
janeiro de 1969, tiverem projetos de colonização aprovados nos 
têrmos do art. 61 da Lei n.'!) 4.504, de 30 de novembro de 1964, 
poderão, mediante autorização do Presidente da República, ou
vido o Ministério da Agricultura, conclui-los e outorgar escri
turas definitivas, desde que o façam dentro de 3 (três) anos e 
que a area não exceda, para cada adquirente, 3 (três) módulos 
de exploração indefinida. 

Art. 18. São mantidas em vigor as autorizações concedi
das, com base nos Decretos-leis n."s. 494, de 10 de março de 
1969, e 924, de 10 de outubro de 1969, em estudos e processos 
jã concluídos, cujos projetos tenham sido aprovados pelos órgãos 
competentes. 

Art. 19. O Poder Executivo baixará dentro de 90 (noven
ta) dias, o regulamento para execução desta lei. 

Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 21. Revogam-se os Decretos-leis n.OS 494, de 10 de 
março de 1969, e 924, de 10 de outubro de 1969, e demais dis
posições em contrário. 

Brasília, 7 de outubro de 1971; 150.9 da Independência e 
83.Q da República. 

Emílio G. Médici 

Alfredo Bnzaid 

L. F. Cirne Lima 

Marcus Vinici'US Pratini de Moraes 
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LEI N.Q 5.729 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1971 

Altera o § 2.0 do artigo 141 da Lei n_. 9 3.807, 26 de 
agósto de 1960, que dispõe sôore a Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a segu~nte Lei: 

Art. 1.? O § 2.9 do artigo 141 da Lei In. 9 3.807, de 26 de 
agõsto de 1960, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 2.° O "C€rtificado de Regularidade de Situação" (CRS), 
a ser trasladado no instrumento pelo servidor público ou escre
vente juramentado, juntado por cópia autenticada ao processo 
ou ao pedido inicial da emprêsa, ou ainda caracterizado pelo seu 
número de :data de emissão mediante certidão passada no do
cumento fornecido à emprêsa, conforme o caso, será exigido 
obrigatoriamente: 

a) para a concessão de financiamento, empréstimo e aju
da financeira, para o pagamento das parcelas dos mesmos, quo
tas-partes e ali quotas de impostos ou de subvenções de qual
quer espécie por parte das repartições públicas, estabelecimen
tos de crédito oficiais e seus agentes financeiros, autarquias, 
entidades :ele economia mista e emprêsas públicas ou de servi
ços públicos; 

b) para a assinatura de convênios, contratos, ou quais
quer outros instrumentos com repartições ou entidades públi
cas, autarquias, sociedades de economia mista ou seus agentes; 

c) para o arquivamento de quaisquer atos no Registro 
de Comércio, excetuando-se desta exigência Os atos pelos quais 
a emprêsa substitui total ou parcialmente seus gestol'es, desde 
que não impliquem em mutação patrimonial; 
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d) para a participação em concorrências, tomadas ou co
letas de preços ou quaisquer licitações de bens ou destinadas 
à contratação de serviços e obras". 

Art. 2.9 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de novembro de 1971; 150.'.' da Independência 
e 83.9 da República. 

Emílio G. Médici. 
Alfredo Buzaid 
Adalberto de Barros Nunes 
Orlando Geisel 
Jorge de Carvalho e Silva 
Antônio Delfim Netto 
Mário David A ndreazza 
L. F . Cirne Lima 
Jarbas G. Passarinho 
Júlio Barata 
Márcio de Souza e Mello 
F. Rocha Lagôa 
M arcus Vinicius Pratini de Moraes 
Antônio Dias Leite Júnior 
João Paulo dos Reis Velloso 
José Costa Cavalcanti 
Higino C. Corsetti 

D. União de 9-11-71 
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LEIS E DECRETOS ESTADUAIS 

LEI COMPLEMENTAR N.Q 41 DE 14 DE 
JULHO DE 1971 

Estabelece normas para alteração territorial do Es
tado. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.9 - Na revisão da divisão administrativa do Es
tado, somente serão j)€rmitidas alterações territoriais qUe não 
acarretem, ao município ou municípios de origem, a perda de 
quaisquer dos requisitos estabelecidos em lei complementar 
federal ou legislação estadual para a criação de Município. 

§ 1.9 - Vetado. 
§ 2.9 - Vetado. 

Artigo 2.° - Na revisão da divisão administrativa do Es
tado, do ano de 1971, somente serão proceDidas as alterações 
t-erritoriais que constituam condição ne~essária à criação de 
Município, Distritos e Subclistri tos e as consistentes na incor
poração da área total de um município a outro. 

Artigo 3.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de julho de 1971. 

LAUDO NATEL 

Oswaldo Muller da Silva - Secretário da Justiça. 
Hugo LacoTte Vitale - Secretário do Interior. 

Publicada :na Assessoria Técnico-Legislativa aos 14 de 
julho de 1971. 

Nelson Peterson da Gosta - Diretor Administra
tivo - Subst. 

D. O. de 15-7-71. 
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DECRETO DE 29 DE OUTUBRO DE 1971 

Fixa as atribuições do Conselho da Ca1'teirade Pre
vidência das Serventias não Oficializadas da Justiça 
do Estado. 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO no uso de suas atribuições legais e nos têrmos do § 
3.9, do artigo 63, da Lei n.9 10.393, de 16 de dezembro de 1970, 

Dem'eta; 

Artigo V - O Conselho da Carteira de Previdência das 
Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, criado pelo 
artigo 63 da Lei n.~ 10.393 de 16 de dezembro de 1970, reunir
se-á pelo menos uma vez por mês e sempre que 'necessário, 
sendo suas deliberações tomadas pelo voto da maioria absolu
ta dos respectivos membros. 

Artigo 2 .. Q 
- São atribuições do Conselho a que se refere 

o artigo anterior: 

I - tomar a seu cargo a orientação e fiscalização 
das ativi-dades da Carteira para a plena consecução de seus 
fins e fiel cumprimento da legislação a ela pertinente; 

II - fiscalizar a arrecadação e a aplicação dos recur-
sos financeiros da Carteira; 

III - interpretar a legislação e dirimir dúvidas no cam
po de sua competência, inclusive no tocante a eventuais rei
vindicações de beneficiários da Carteira; 

IV - propor e manifestar-se sôbre matéria referente a 
mo-dificações da Lei que rege a Carteira; 

V - examinar e opinar observada a legislação em vigor, 
sôbre os planos orçamentários anuais da Carteira bem assim, 
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sôbre o comportamento da receita e despesa em cada exercício, 
financeiro, representando ao Superintendente do Instituto de 
Previdência do Estado de São Paulo a propósito de providências 
que julgar necessárias; 

VI - baixar instruções sôbre assuntos de sua -competên
cia e fiscalizar-lhe ú cumprimento. 

VII - dirigir-se diretamente às autoridades dos órgãos 
que integram a Administração direta e descentralizada para a 
obtenção de informações e elementos de que necessite para o 
cumprimento de suas atribuições; 

VIII - examinar, a seu critério e facultativamente, os li
vros, documentos e arquivos da Carteira, podendo se necessá
rio, recorrer a revisões gerais ou parciais da contabilidade; 

IX - propor à Administração Superior do Instituto de 
Previdência a aplicação do Fundo de Reserva e do excesso men
sal da receita sôbre a despesa, observada a preceituação do 
§ 1.~ do artigo 5.<:> do Decreto-Iei Complementar n. 9 18, de 17 de 
abril de 1970; 

X - propor a majoração da remuneração-base fixada 
no artigo 45, da Lei n. Q 10.393, de 16 de dezembro de 1970, ~ 
respectiva Tabela se assim o permitirem as disponihilidades da 
Carteira; 

XI - manifestar-se sôbre a percentagem destinada ao 
FunDO de Reserva, de que trata o artigo 66, da Lei n.Q 10.393, 
de 16 de dezembro de 1970; 

XII - colaborar com a Carteira e com a Corregedoria 
Geral da Justiça, na fiscalização para o fiel cumprimento por 
parte dos segurados de suas obrigações para com a Carteira; e 

XIII - aprovar seus regimento interno; 

Artigo 3.° - Compete ao Conselho organizar suas secreta
ria, protocolado e arquivo, redigindo o regulamento de seu fun
cionamento, que será submetido à aprovação do Superintendente 
do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 

Artigo 4.' - Êste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 29 de úutubro de 1971. 
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LAUDO NATEL 

Ciro Albuquerque Secretário do Trabalho e Adminis-
tração. 

Publicado na Casa Civil, aos 29 de outubro de 1971 

Maria Angélica GaZio..zzi - Responsável pelo S.N.A. 

D. O. de 30-10-71. 

NOTA: Os membros do Conselho da Carteira de Previ
dência das Serventias não oficializadas da Justiça do Estado, 
foram nomeadas pelo Senhor Governador do Estado por de
creto de 8-3~71, publicado no "D. O." de 9 dos mesmos mês e 
ano, que abaixo transcrevemos: 

Nomeando, com fundamento no artigo 63, parágrafo 1.'1, 
da Lei n.Q 10.393, de 16 de dezembro de 1970, para constitui
rem o Conselho da Carteira de Previdência das Serventias não 
Oficializadas de Justiça do Estado, os seguintes senhores: Beis. 
José Antenor Marcondes Machado (membro) e Eduardo Car
doso Penteado (suplente), representando a Secretaria da Justi
ça; Júlio Oliveira Chagas Netto (membro) e Monso Alvares 
Rubião (suplente), representando Corregedoria Geral da Jus
tiça; Antonio Augusto Firmo da Silva (membro) e Jether Sot
tano (suplente), representantes da Associação dos Serventuá
rios da Justiça do Estado de São Paulo; Antonio Rubião Silva 
Júnior (membro) e Sérgio Bernardes (suplente), representan
tando a Associação dos Escreventutes e Auxiliares de Justiça 
do Estado de São Paulo, e, Joel M. Kuhl (membro) e Sérgio 
Bolsonaro Messias (suplente), pela Secretaria do Trabalho e 
Administração. 
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VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS 

Dúvida n.O 1870-71 - 13.Q Registro de Imóveis - Sydney 
Almeida Coimbra. "Vistos, etc. - O sr. Oficial do Registro de 
Imóveis da 13. ~ Circunscrição adiou os registros da institutição 
e convenção de condomínio do prédio que o dI'. Sydney Almeida 
Coimbra fêz contruir no terreno de que é proprietário eis 
que não juntou "auto de vistoria" bem como por pretender 
averbar coisas futuras, eis que mais dois apartamentos seriam 
construídos, a critério do apresentante, a qualquer tempo, sem 
prazo certo. O suscitado apresentou sua impugnação asseve
rando que o imóvel está pronto inclusive tributado pela Pre
feitura Municipal. O doutor Curador dos Registros Públicos 
declarou-se pela procedência da dúvida. nos têrmos da inicial. 
:É o relatório. Decido. Hely Lopes Meirelles, em seu livro "Di
reito de Construir" ensina: "O licenciamento administrativo 
das obras é o meio de que o Poder Público lança mão para 
impor e controlar a observância das normas técnico-legais (Ia 
construção. Desde a elaboração do projeto até a conclusão da 
obra, a construçã.o fica sujeita à fiscaliza('~o da autoridade 
competente (Código Sanitário Estaclual e Código de Obras é 
que especificam as autoridades) que, para o início da edifi
cação expede o alvará de construção, e para o início da utili
zação da obra conduída, expede o alvará de habilitação, vulgar
mente conhecido por "habite-se". Acrescenta que "A inobservân
cia ou desantendimento das normas técnico-legais da consrução 
ou da regulamentação profissional sujeita o infrator a penali
dades diversas", dentre elas a interdição e demolição da obra. 
A documentação oferecida revelou-se insuficiente para a pró
pria discriminação do que se refere ao pavimento térreo e pri
meiro andar. J. Nascimento Franco e Nisske Gondo no "Manual 
Prático das incorporações, enumerando as exigências da lei 
n.9 4.591-64, inclui: "letra T" - requerer a averbação da co'ns
trução após a exposição do "habite-se" sob pena de responder 
pelo prejuízo que a omissão ocasionar aos adquirentes, que pode
rão providenciá-la. No mesmo sentido "Caio Mário da Silva Pe
reira", autor renomado e pioneiro na disciplinação da incorpo-
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ração. Não juntou o suscitado o "habite-se" e os documentos 
fornecidos pela Prefeitura Ináo oferecem elementos suficientes 
para a constatação da observância das regras ou normas técni
co-legais, que a expedição daquele faz presumir. Quando a cons
trução futura de outros apartamentos a questão foi bem res
pondida pelo suscitante, abeberando-se nas lições de Serpa 
Lopes, pela negativa. Embora o edifício ao que parece seja 
apenas do suscitado a possibilidade de venda de suas unidades 
autônomas não o exime da observância das leis e .normas re
gulamentares administrativas. Por tais razões procede a dúvida. 
Custas pelo suscitado. P.R.I. - Advs.: Paulo de Tarso R. 
Vasconcellos e M. A. Duarte de Azevedo. 

N.q 197 - Dúvida n.~ 1102-71 - 15.9 Registro de Imóveis 
- João Silve rio e outros - "Vistos, etc. O sr. Oficial do 15.9 

Registro de Imóveis suscitou dúvida ao lhe ser apresentado 
para registro formal de partilha, por João Silverio e outros. 
Alega que não foram juntados os comprovantes municipais 
para a averbação dos prédios de números 842-A e 842-B - da 
Estrada do Guapira e por ter a viúva meeira doados aos her
deiros sua meação, o imóvel deveria ser partilhado apenas 
entre êstes. A dúvida foi impugnada sob o fundamento de 
que um dos imóveis enventariado foi dividido em três resi
dências separados para atender aos interêsses dos inquilinos. 
Trata-se de uma vila e os impostos são pagos englobadamente 
por ser de um mesmo proprietário os imóveis que a compõem. 
Acrescenta que a escritura de doação não foi transcrita, por 
exigência de transcrever primeiro o formal de partilha. O dou
tor curador opinou pela procedência da dúvida. É o relatório. 
Decido. Quanto à transcrição da escritura de doação e do for
mal de partilha, procede a dúvida. A viúva-meeira cedeu seus 
direitos à meaçao aos herdeiros. Êstes, deveriam, nos autos 
do inventário, requerer sua adjudicação. A escritura de doa
ção não poderia, por se tratar de cessão de direitos, ser trans
crita como não o foi. Tendo a meeira falecido, não poderia 
ser contemplada na partilha. Por tais motivos não podem ser 
transcritos, quer o formal, quer a escritura de doação. Nos 
próprios autos do inventário poderiam os suscitados regulari
zar a situação do imóvel que acabou por constituir uma vila e 
assim sujeito à lei condominial. Face ao exposto e o mais que 
dos autos consta, julgo procedente a dúvida. Custas pela lei. 
P.R.I. Advogado: J. Delfino Ribeiro da Luz. 

D. O. J. 7-9-71. 
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o DmltoT RUY DE MELO ALMADA) Juiz de Direito 
da Vara de Registros Públicos) Corregedor Perma
nente dos Cartórios do Fôro extra-judicial desta Co
marca da Capital do Estado de São Paulo) na forma 
da lei) etc. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e 
atendendo à regularidade dos serviços dos cartórios extra-ju
diciais da Comarca e considerando mais a segurança de que 
devem se revestir tais serviços, resolve: 

DETERMINAR aos serventuários e escreventes dos car
tórios extra-judiciais da Comarca da Capital que: 

1) - nos atos que praticarem exigam das partes, inter
venientes e anuentes prova de identidade regularmente expe
dida por repartição pública oficial; 

2) - no caso de ser impossível aos interessados a pro
dução dessa prova, exclusivamente por não possuirem qualquer 
documento de ide.ntidade, esta será feita por apresentação de 
pessoa idônea, que testemunhará o ato, responsabilizando-se 
pela declaração; 

3) - a apresentação poderá ser feita pelo cônjuge que 
assumirá a responsabilidade pela atestaç.ão. 

Cumpra-se. R. e A. Expeça-se xerocópia a tôdas as ser
ventias subordinadas a esta Corregedoria. 
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1949-70 - 11.9 Reg. de Imóveis - José Battalini - Vis
tos, etc. O sr. Oficial do Registro de Imóveis, suscitou dú
vida ao lhe ser apresentado para registro escritura de venda 
e compra datada de 14-10-69, em que são outorgantes Eisuke 
Sakina - Veritas Imobiliárias Ltda. e outros referentes a um 
terreno localizado no bairro de Campina ou Campininha, com 
350 m2

, eis que o citado título para indi.car a origem dêsse 
imóvel se reporta a seis transcrições e a uma inscrição o que 
é uma forma de descumprir o artigo 244, da Lei dos Regis
tros Públicos, pois não haveria meios de garantir a continui
dade do Registro. Com essa referência aquisitiva tão vaga, 
além do mais que o titular da inscrição é Virgolino Adão, que 
não figura naquele título. Acrescenta que a Veritas Imobi
liária Ltda. por pessoa jurídica deveria apresentar certidão 
negativa do INPS, sendo inócua sua referência constante da 
escritura de que os outorgantes anuentes não estão sujeitos 
às restrições da lei orgânica da Previdência Social. O sus
citado impugnou a dúvida, alegando ser o mesmo sem sen
tido, pois já houve descrição determinando a t ranscrição do 
título aquisitilvo em quais a Veritas Imobiliárias Ltda. trans
mitia imóvel apesar de suspeitar a origem, que a rua Ama
zonas foi averbada; mas a exigência da certidão negativa do 
INPS poderia ser feita quando da apresentação do título. 
Juntou documentos. O sr. Oficial se manifestou as fls. escla
recendo que a rua AmaZ{)nas consta de transcrição com ori
gem em alienações feitas por Celso David do Valle e sua 
mulher sendo que a aquisição da Veritas e as que lhe são pa
ralelas, completam com aquelas. O doutor Curador opinou 
pela procedência da dúvida. O suscitado se manifestou à fls. 
face a conflitância das transcrições acima referidas. Nova 
manifestações dos i,nteressados. tendo por último ofic i ac1o o 
dr. Curador que se reportou ao seu f'an~cer anterior. É o 
relatório. Decido. Tem inteira procedê,ncia a dúvida. O sus
citado pretende o registro de uma escritura em Que figura 
como comprad01' de um imóvel de 350 m~ quadrados para o 
qual é dado como sua origem nada menos de seis transcrições 
e uma inscrição, sendo que está em nome de Virgolino Adão 
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e aquelas conflitam com as de origem em alienação, feitas 
por Celso David do Valle e sua mulher. Diga-se de passagem, 
que a escritura foi passada no 27.~ tabelionato que foi extinto 
em razão de inúmeras irregularidades ali verificadas. A es
critura d.e fls. também contém irregularidades e assertivas 
contrária à verdade, esta com relação a não sujeição à Previ
dência Social de pessoa jurídica que aparece como uma das 'ou
torgantes vendedoras e a outra, pois não basta a enumeração 
de transcrições a,nteriores para que esteja atendida exigência 
legal. É necessário que o imóvel negociado se compreende 
dentro da área a que aquêles se refere. para que se possa 
garantir a continuidade do registro e controlar sua disponibi
lidade. Também irregular foi se referir a inscrição feita em 
nome de pessoa que não figura na escritura levada a registro. 
Igualmente não podia ser · transcrita, mesmo que não conti
vesse todos êsses senões, por falta da certidão de quitação 
fornecida pelo INPS. O registro de imóveis é para espelhar a 
verdade dos negócios e propiciar a publicidade e ato essencial 
para aquisição da propriedade. Evidente que titulos como o 
do suscitado, com os vícios apontados, não podem ser trans
critas. Custas ex-lege. P.R.I. - Advogado: Euclides Belarmi
no Teixeira. 
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Proc. n.Q 311/11 - Dúvida - Roberto Cardoso de Al
meida Amorim. Vistos, etc. I - O 13.9 Oficial do Regis
tro de Imóveis adiou a transcrição da carta de arrematação 
que lhe foi apresentada por Roberto Cardoso de Almeida Amo
rim, prenotando-a sob n.Q 102.351. Aduziu que o título não 
contém a prova cdo trânsito em julgado da sentença e do autor 
de arremtação e além disso não traz a prova de quitação da 
credora hipotecária, Caixa Econômica do Estadb. Por fim 
observou o serventuário que recebeu protesto judicial e noti
ficação para não transcrever o título. II - O suscitado im
pugnou, a fls. 30 propugnação pela transcrição do título. Ano
tou que o trânsito em julgado da sentença estava -comprovado 
pela certidão de fls. 26; que a Caixa Econômica do Estado 
fôra devidamente 'notificada da penhora, para fazer valer os 
seus direitos e que a hipótese não restringia o seu direito 
de ver a arrematação devidamente transcrita. III - O Dr. 
Curador opinou pela procedência da dúvida. IV - Impro
cede a dúvida. A arrematação independe de sente.nça e se 
aperfeiçoa logo após a assinatura do respectivo auto, como 
preleciona Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, in "Curso 
de Direito Processual Civil", voI. lII, pág. 263. A adjudica
ção e a remissão, estas sim, dependem de sentença, conforme 
o direito processual vigente. Consta da sentença proferida 
pelo MM Juiz da 4.~ Vara Cível que a ação, em razão da qual 
houve a arrematação se prendia a crédit<l Quirografário e a 
credora hipotecária, Caixa Econômica do Estado protestou 
por preferência e rateio, consoante sua manifestação de fls. 40 
dos autos. Os doutrinadores divergem a respeito da natureza 
da arrematação ou ajudicação feita em ação, que diga res
peito a imóvel hipotecado. Clóvis petiilha o entendime~nto 

de que a extinção do ônus só se espeta quando se trata de 
ação executiva hipotecária, por lhe parecer mais consentâ
nea com a índole do direito hipotecário. ("<:00. Civ. Com.", 
vaI. lII, pág. 478). Titu Fulgêncio entende" com <l apoio de 
Azevedo Marques, Carvalho Santos, Lisipo Garcia e Serpa 
Lopes vel'bis "a arrematação extingue a hipoteca (att. 849, 
n.C) VII), desde que tenham sido notificados judicialmente os 
respectivos credores hipotecários que não foram de qualquer 
modo, partes na execução (art. 826)" ("Direito Real de Ri
P<lteca", V{ll. lI, pág. 466). O eminente W. Barros Monteiro 
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ho seu "Curso de Direito Civil - Direito das Coisas", pág. 
387 acompanha a majoria dos autores preconizando que a 
arrematação ou adjudicação tem o condão de extinguir a 
hipoteca, idesde que {) credor esteja ciente da ação movida 
por credores quirografários. Na sempre citada obra, "Trata
dos dos Registros Públicos", '.101. li, pág. 398, Serpa Lopes 
ensina - "A arrematação, ou a adjudicação são formas ex
tintivas da hipoteca constantes sempre de um mandato judi
cial, que se toma exequível por meio da respectiva carta de 
arrematação. Todavia há divergência na doutrina a respeito 
de se saber se a venda judicial produz aquêle efeito qualquer 
que seja a natureza da execução ou se sàmente tal efeito se 
verifica unicamente no caso de se tratar de uma arrematação 
ocorrida num executivo hipotecário. Quando em exercício na 
Vara de Alistamento Eleitoral (hoje Juízo dos Registros Pú
blicos) decidimos que a venda judicial, qualquer que seja a 
natureza da execução, extingue o ônus hipotecário, desde que 
os credores hipotecários tenham sido devidamente intimados". 
Ora, no caso sub examen a credora hipotecária, Caixa Eco
nômica do Estado teve -ciência da propositura da ação exe
cutiva, por título quirografário e tanto isso- é certo que o 
digno Juiz prolator da sentença anotou o protesto por prefe
rência e rateio. 

Entendo que in casu operou-se a extinção do ônus hipo
tecário, por fôrça da arrematação feita por Roberto Cardoso 
de Almeida Amorim. E certo que com o protesto por pre
ferência e rateio, a Caixa Econômka do Estado deduzirá o 
seu direito no concurso de credores, que segundo a lição do 
mesmo mestre Gabriel Rezende "versa sôbre o preço. da arre· 
matação ... " - ob. cit., 306). 

Por derradeiro cumpre examinar a questão aventada pelo 
digno Oficial, no tocante ao protesto judicial f01'mulado por 
Rosa Kruchin Clermann. Segundo tenho entendido o pro
testo contra alienação não tem o condão de impedir a trans
missão de imóveis, e, a sua conseqüente transcrição em nome 
do proprietário. Ê que o processo previsto no artigo 720 do 
Código Processo Civil visa apenas prevenir responsabilidade 
e prover a conservação e ressalva de direito. 

V - Ante o expendido e considerando tudo o mais que 
dos autos consta julgo improcedente a dúvida. - Publique-se. 
- São Paulo, 6 de maio de 1971. - O Juiz Corregedor Per
manente, Ruy de Melo Almada - Adv.: Gustavo Korte Júnior. 
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Proc. n. ~ 589-71 - Dúvida - Vistos, etc. I - O 4. Q 

Oficia l do Registro de Imóveis adiou a transcrição da es.cri
tura de compra e venda que lhe foi apresentada por Antpnio 
Vieira Neto Júnior, prenotando-a sob n.~ 234.323. Alega que 
o titulo diz respeito à venda de um terreno que faz parte do 
loteamento inscrito sob n.~ 39, segundo o Decreto n.~ 58-37; 
entretanto, as partes não fizeram menção no número do lote 
e também não se referiram à inscrição mencionada. Isso 
torna inviável a transcrição por impermitir a verificação de 
disponibilidade de área, uma vez que o loteamento é de um 
terreno de sessenta mil metros quadrados. Além disso, o sus
citado fêz construir no terreno a essa que tomou o número 
sete, da rua Guaraniúva, antes Travessa R. 6, mas não apre
sentou o "habite-se" e a prova de alteração de denominação 
do logradouro e certificado de regularidade do INPS. II
O suscitado representado por sua curadora ofereceu a impug
nação de fls. 14 na qual sustentou a improcedência da dúvida. 
Aduziu Que outras escrituras já foram transcritas l1a mesma 
Circunscrição Imobiliária, como faz certo a certidão de fls., 
titules êstes em condições idênticas ao do suscitado. No que 
diz respeito ao certificado do INPS sustentou que o prédio 
já existia no ano de mil novecentos e quarenta e um, con
forme demonstram os recibos da Prefeitura Municipal. Para 
fazer prova da alteração de denominação da via pública pediu 
o prazo de dez dias para juntar certidão da Prefeitura Muni
cipal. A fls. 24 consta a certidão mencionada na impugnaç.ão. 
III - O Dl'. Curador opinou pela procedência da dúvida. 
IV - Procede a núvida. Dos fundamentos expendido pelo 
serventuário, apenas o primeiro tem relevância uma vez que 
o suscitado demonstrou que a construção que erigiu no ter
reno remonta ao ano de mil novecentos e quarenta e um, 
conforme recibos de impôsto predial exibidos. A certidão 
fornecida pela Prefeitura Municipal juntada a fls. 7 faz prova 
plena da alteração de denominação da Travessa 6 para Rua 
Guaranaiúva. Igualmente a numeração dada ao prédio, figura 
na ceritdão. Quanto à omissão da escritura, no que diz res
pei to ao número do lote transacionado, é bem de ver que 
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assiste razão ao Óficial do Registro, por se tratar de ioteâ
mento inscrito naquela serventia, sob número trinta e nove. 
Cumpre ao suscitado retificar e ratificar o titulo, conseguin
temente. A providência é necessária para não quebrar o prin
cípio da especialidade e continuidade do Registro. N o que 
diz respeito à exigência de prova do INPS a razão está com 
o suscitado. ::e:le apresentou "xerox" dos recibos de impásto 
predial, o que faz prova da existência da edificação. Tais 
recibos são do ano de mil novecentos e quarenta e um. A 
Lei n.~ 5.432 de 7 de maio de 1968, no seu art. 8.~ preceitua, 
verbis - "Ao proprietário dono da obra, ou condômino de 
unidade imobiliária, que tenha contratado e iniciado a obra 
de construção, reforma ou acréscimo de imóveis, até 20 de 
novembro de 1966, não se aplica o disposto no item VI do 
art. 79, da Lei n.Q 3.807, de 26 de agôsto de 1960". ~ste 

art. erigiu a responsabilidade do dono da obra, sob a forma 
de solidariedade, pelas dívidas previdenciárias. O Egrégio 
Tribunal Federal d.e Recursos, fiO julgado publicado no DJU 
de 19-4-71, pág. 1.557 firmou o entendimento de que "apli
ca-se a regra do item VI do art. 79, da LOPS, introduzido 
pelo art. 20 do Dec.-Iei. n.ç 66-66, somente às construções ini
ciadas ou contratadas depois de 20 de novembro d.e 1966 
(art. 8.ç e seu parágrafo único da Lei n.~ 5.432-68)" V -
Ante tais fundamentes julgo procedente a dúvida. Cumpre ao 
suscitado retificar a escritura para declarar o número do lote 
negociado, tão-somente. Publique-se. Custas pelo suscitado. 
São Paulo, 24 de junho de 1971. O Juiz Corregedor Perma
nente, Ru,y de Mello Almada. Adv.: João Machado. 
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Proc. n.'1 1.431-70 - Advogados: Manoel Policarpo de 
Azevedo Gouveia - Antonio Carlos Rodrigues Ribeiro e Luiz 
Carlos Ribeiro ck>s Santos - Dúvida - 11.'1 Reg. de Imóveis 
- Ângelo Ferreira de Abreu. - Vistos, etc. 

O Oficial da 11.~ Circunscrição Imobiliária, remeteu a 
Juízo o titulo apresentado por Ângelo Ferreira de Abreu, 
porque teve dúvida em registrado, sob fundamento de que 
deveria a pessoa jurídica vendedora exibir certificado de qui
tação do r. N. P. S., segundo Jurisprudência do Egrégio Con
selho Superior da Magistratura - mesmo tratando-se de 
Imóvel compromissado a venda antes da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

Impugnou a dúvida o suscitado, sustentando a prevalên
cia da orientação fixada por êsse Juízo, conforme decisões 
normativas do Tribunal Federal de Recursos. 

Manifestou-se sob sugestão de Curadoria, o L N. P. S., 
informando que, sempre o Instituto entendeu exigível a cer
tidão negativa quanto aos compromissos anteriores a Lei n.9 

3.807-60, por ocasião da escritura definitiva. 
O Decreto n.'1 821-69, dirimiu controvérsias que vinham 

sendo apreciadas pelo Egrégio Tribunal Federal de Recursos 
que concedia segurança pot entender não exigível a certidão 
quando o compromisso fôr anterior à lei". 

O Dl". Curador, opinando nos autos ofereceu parecer pela 
improcedência da dúvida CDm acolhimento da impugnação 
apresentada. 

:É o Relatório, Decido. 
Preliminarmente, nenhum elemento apresentou o susci

tado que, comprovasse em forma acatável o pressuposto para 
acolhimento de seu pedi:do, isto é, que o comprDmisso par
ticular fôsse anterior à L. O. P. S. 

A vista disso, deve a dúvida ser julgada procedente, de
negado o registro em causa. 

Custas pela lei. - P. L 
São Paulo, 16 de novembro de 1970. 
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Dúvida - 15-68 - 4.'1 Registro de Imóvel - Giovanni 
Toldi - "Vistos, etc. I - O serventuário do Registro de 
Imóveis da 4.1} Circunscrição suscitou dúvida no tocante ao 
registro do c0ntrato particular de promessa de cessão parcial 
de compromisso de compra e venda, de cessão parcial de pro
messa de cessão de compromisso de venda e compra, cele
brado entre a Companhia Paulista de Seguros S. A .. A. Lima 
S. A. Exportadora e Importadora e Escritório Técnico Ra
mos de Azevedo - Engenharia - Arquitetura - Construções 
- Severo .& VilIares S. A., aquelas representadas por êste úl
timo e cessionário Giovanni Toldi. Alega como motivo do 
adiamento do ato que as primeiras pessoas jurídicas cederam 
e transferiram a Severo & Villares S. A., todos os seus di
reitos e obrigações decorrentes das inscrições n.O~ 2.189, 11.080 
e 11.223. que antes de proceder ao registro é necessária a 
destinação de condomínio, onde se localiza o box n.~ 202, 
objeto do contrato, segundo a Lei n.~ 4.591-64; que o título 
seja exibido em duplicata e finalmente Que seja apresentada 
certidão negativa do Instituto Nacional de Previdência Social 
em nome dos prol1,litentes cedentes. II - O suscitado ofere
ceu a impugnação de fôlhas 13.. Quanto ao primeiro funda
mento da dúvida aduziu que o Escritório Técnico "Ramos (le 
Azevedo", realmente se tornou cessionário de todos os demais 
promitentes cedentes, mas ficou com o ônus de cumprir os 
contratos de compromisso de cessão anteriormente assumidos. 
Quanto ao segundo motivo do adiamento do registro reconhe
ceu a procedência da exigência do escrivão, exibindo com a 
impugnação a duplicata do contrato. Quanto ao terceiro fun
damento das razões expendidas pelo serventuário, aduziu que 
a Lei Orgânica de Previdência Social não faz qualquer refe
rência a escrituras· de compromisso, só o fazendo em relação 
aos contratos de compra e venda. Lembrou ainda que o 
contrato foi celebrado em 9 de agôsto de 1960, anteriormente. 
portanto à Lei Orgânica de Previdência Social, Que SÓ foi 
sancionada em 26 de agôsto de 1960. Dita lei, portanto, não 
se aplica no caso dos autos. Quanto ao quarto fundamento 
da dúvida procurou rebatê-lo fundado em que o que se pre-
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tende averbar é apenas uma promessa de cessão parcial de 
compromisso de compra e venda. Se fôsse necessária a pI1é
via constituição de condomínio, o escrivão não podia averbar 
outros contratos semelhantes aos do suscitado, como aconte
ceu com Américo Mateus e dr. Lauro Celidonio. Ademais, 
lembrou o suscitado a lei em que se funda o escrivão é de 
1964 (Lei n.~ 4.591), que não tem efeito retroativos, como 
pretende. III - O serventuário se manifestou sôbre a im
pugnação. Aduziu que o contrato de Américo Matheus foi 
averbado anteriormente à Lei n.~ 4.591-64, pelo que foi dis
pensada a exigência referente à especificação de condomínio. 
No tocante à averbação do contrato do dr. Lauro CeHdonio 
admitiu o seu êrro, lembrando contudo a sua sanação com a 
outorga da escritura definida. IV - O Dl'. Curador opinou 
pela procedência da dúvida, .no parecer de folhas 51-verso. 
V - A dúvida foi dada por prejudicada pelo escrivão, face 
ao que consta da transcrição n.~ 68.919, na qual o Escritório 
Técnico "Ramos de Azevedo" - Engenharia - Arquitetura 
- Construções Severo & Villares S. A. se tornou proprietário ° imóveu. sendo canceladas as inscrições n.OS 2.189, 11.080 e 
11.223. Pelo meu despacho de fôlhas 96-verso, foi declarada 
prejudicada a dúvida. A decisão foi afirmada pelo venerandD 
acórdão do Egrégio Conselho Superior da Magistratura que 
ordenou que a dúvida fôs~e julgada pelo mérito. Preiudicada 
estaria a dúvida. se o título fôsse registrado, foi a lição do 
douto Colégio. Êste, em síntese é o relatório. Passo à de
CIsao. VI - Procede a dúvida. A exigência que o escrivão 
suscitante fêz, relativamente à prova de quitação des pr·omi
tentes cedentes para com a Previdência Social é inteiramente 
válida e por isso mesmo, impeditiva da averbação do contrato 
exibido pelo suscitado. De nada lhes vale afirmar que o 
contrato foi celebrado anteriormente à vigência da Lei Or
gânica de Previdência Social, que foi promulgada em 26 de 
agôsto de 1960. E que o contrato não foi averbado na época 
em que foi lavrado e sàmente após a promulgação da lei é 
que foi apresentado ao cartório para tal fi·nalidade. Se ocor
resse a sua apresentação antes da Lei Orgânica (Lei n. Q 

3.807-60), então sim a averbação podia ser feita sem qual
quer dificuldade. Mas tal não aconteceu. A lei que foi re
gulamentada pe~o Decreto n.~ 60.501, de 14-11-1967, exige a 
prova de quitação quando da transcrição. Evidentemente que, 
no caso dos autos não se trata de transcriç.ão. A Lei, entre
tanto quis se referir a qualquer ato do Registro Público que 
implicasse em oneração ou promessa de oneração, a saber -
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averbação, inscrição ou transcrição. Igualmente, no tocante 
à exigência feita no que diz respeito à inscrição da conven
ção de condomínio, assiste inteira razão ao suscitante. Tra
ta-se de prédio cuja construção se acha terminada e assim 
sendo é indispensável que seja feita a convenção de condo
mínio. O art. 9.° da Lei n.0 4.591/64 exige a celebração por 
escrito da convenção de condomínio, não só para os prédios 
em construção, como para os que já estão edificados. A ta
refa foi cometida aos proprietários, promitentes compradores, 
cessionários ou promitentes cessionários, segundo o citado 
art. 9.9 As demais exigências feitas pelo Oficial suscitante, 
a meu ver não são impeditivas da averbação pleiteada, ou 
não seriam se os demais fatôres inão fôssem acolhidos como 
razão de adiamento da averbação. É que Severo & Villares 
S. A. se tornou proprietários promitentes compradores, cessio
nária dos direitos e obrigações decorrentes dos compromissos 
anteriores. Não vejo, p.ortanto contradição entre a averba
ção que poderia ser feita e a transcrição n.O 68,019. Igual
mente, a exigência de duplicata do contrato deixou de ser 
feito impeditivo do contrato por que exibida com a impug
nação. VI - Isto pôsto e considerando tudo o mais que dos 
autos julgo pl'Ocedente a dúvida. Custas pelo suscitado. Pu
blique-se, - São Paulo, 20 de maio de 1970. - O Juiz de 
Direito, Ruy de Melo Almada - Advs.: Honório Monteiro, 
Helladio Toledo Monteiro, Murilo Mcnteiro de Alvarenga, 
Gelmo de Melo Santos, Antonio Giovanini e Flávio Johrmann 
Portugal. 
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295/71 - Duvidas inversas - Vistos, etc. 

I - F.N.V. - Fábrica Nacional de Vagões S.A., com 
sede nesta Capital pediu o registro da escritura pública de 
compra e venda de fração ideal de terreno, com cessão de 
direitos lavrada entre ela e Laboratório Paulista de Biologia 
S. A. e outros no 16.'1 Cartório de Notas, em oito de janeiro 
de mil novecentos e setenta e um. Alega em síntese que o 
5.'1 Oficial do Registro de Imóveis se negou à prática do ato, 
porque vários outorgantes são falecidos e seuS! espólios estão 
representados por procurador que representou aquêles, no 
contrato inicial de promessa de venda. Argumenta que ini
ciado o negócio deverá o procurador ultimá-lo, consoante a 
norma do artigo 1.308 do Código Civil. Juntou parecer do 
emitente Desembargador e Prof.essor W. Barros Monteiro. 

II - Ouvido o Serventuário êste aduzia a fls. 31 que 
em casos semelhantes tem exigido alvará judicial. Era ne
cessária ainda a prova de quitação do INPS. 

III - O Dr. Curador opinou a fI. 32 sustentando que 
in casu incorria perigo de mora, pelo que o registro não 
podia ser feito. 

IV - Defiro o registro da escritura. 

A primeira questão a decidir diz respeito ao ato prati
cado pelo mandatário, após a morte do mandante. A ma
téria tem assento no artigo 1.308 do Código Civil já ampla
mente versada nos autos. Dispõe o citado artigo que -
"embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado 
do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já come
çado". Consultado a respeito do tema, não teve dúvidas o 
emitente Desembargador e Professor W. Barros Monteiro em 
responder pela afirmativa. Aduziu S. Exa. que o dispositivo 
legal encerra uma imposição ao mandatário constituído e 
não um mero conselho ou exortação. De Placido e Silva in 
"Tratado do Mandato e Prática das Procurações", val. II, 
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pág. 288, 3.~ edição, 1959, dá um tratamento minucioso a 
questão. liA conclusão do negócio iniciado pelo mandatário 
deve ser por êle mesmo promovida, quando houver qualquer 
perigo na demora, mesmo que tenha tido ciência da morte 
do mandante, é a regra fixada 'no artigo 1.308 do Código Civil 
brasileiro e que é aceita por vários Códigos estrangeiros. 
Desnecessário encarecer o mérito da permissão, que se con
verte até em obrigação do mandatário, pois que o abandono 
do mandato em tal emergência traria prejuízos certos ao man
dante, e justamente o mandatário é pôsto para desempenhar 
encargo de seu interêsse e para que o defenda diligentemente. 
Mas, como se deprende do teor legal, a autoridade deferida 
ao mandatário, para que conclua o negócio ou complete a 
execução do mandato, está subordinada à condição do perigo 
na demora.. Perigo na demora, como se faz claro, deve en
tender-se o receio de prejuízo, que possa advir, desde que o 
negócio não se conclua ou que a operação não chegue a 
seu têrmo". 

Diversa não é a opinião de Caio Mario da Silva Pereira 
nas suas Instituições de Direito Civil, vol TIl, pág. 272. Com 
a clareza e precisão que lhe é peculiar afirma - "íntegra 
a série de obrigações do mandatário e determinação para que, 
ciente da morte, interdição ou mudança de estado do man 
dante, conclua o negócio já começado, se houver perigo na 
demora (Código Civil, art. 1.308). Todos êsses fatos impor
tam em cessacão do mandato (v. n." 255, infra), mas a ur
gência da medida a tomar fá-lo sobreviver a causa extintiva". 

A objeção lançada pelo eminente Dr. Curador não pode 
ser acolhida. Aduziu S. Exa. qUe in casu i,ncorria periculum 
i.n mora. Prejuízos o interessado já está sofrendo, pois está 
privado de transcrever o seu título no registro competente. 
Não é necessária a viabilidade dum dano para que se confi
gure o preiuízo a que alude o texto legal. Basta que haja 
um receio de prejuízo, consoante a lição de De Placido e Silva. 

Inteiramente válido, portanto o negócio jurídico consubs
tanciado na escritura de fls. 21. Incabivel na espécie alvará 
judicial, como preconizou o ilustrado Oficial do Registro, por
que como já ficou bem esclarecido tratava-se da ultimação 
com negócio. 

Igualmente descabe a exígência da certidão negativa do 
INPS. O Decreto-lei n.~ 821 de 5 de setembro de 1969, acres
centou o parágrafo 5.9 elo art. 141 da Lei n.~ 3.807, de 26 
de agôsto de 1969 (Lei Orgânica de Previdê·ncia Social) na 
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redação dada pelo Decreto-lei n.? 66, de 21 de novembro de 
1966, tornando independente de apresentação do Certificado 
de Quitação, nos "instrumentos, atos e contratos que consti
tuam retificação, ratificação ou efetivaç.ão de outros anterio.
res para os quais já tenha sido apresentado o Certificado de 
Quitação". Na espécie versada estamos frente a contratos 
de compmmisso celebrados e inscritos no ano de mil nove
centos e cinqüenta e nove, antes, portanto da Lei Orgânica 
da Previdência Social, à época em que foram inscritos não 
havia qualquer exigência de quitação previdenciária por ine
xistir a legislação específica a respeito. A escritura objeto 
de registro é apenas efetivação do anterior, compromisso. 

V - Ante tooo o expendido e considerando bem tudo 
o mais que dos autos consta jlulgo procedente o pedido para 
autorizar o registro pleiteado. 

Custas pela Reqte. 

Publique-se. 

O Juiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada. 
Lnts.: Drs. Antonio Celso de Carvalho Pinto - Mário Ma
sagão Filho. 
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Proc. n Q 1.537-71 - Dúvida - Lilia S/A. - Adminis
tração e Participações - 13.'1 Reg. de Imóveis. - Vistos, etc. 

I - O 13.Q Oficial do Registro de Imóveis adiou à trans
cricã0 da escritura de compra e venda através da qual Leone 
Fichberg e sua mulher Loyde Fichberg venderam a Lilia S/ A. 
- Administração e Participações uma fração ideal de 1/34 
do prédio situado à Alamêda Jau n.'1 1.325 - Subdistrito de 
Cerqueira César, desta Capital. Alega o ilustre suscitante 
que a sobredita fração local corresponderá à unidade autô
noma n.'I 171 do 17.'1 rundar do edifício a ser construído '110 

local. Entretanto, conforme declaração firmada pelas partes, 
no verso da guia de pagamento do impôsto "inter-vivos", o 
prédio a que faz referência a escritura, já se acha em cons
trução. Os condônúnos, entretanto ainda não inscreveram a 
incorporação a que alude a Lei n.9 4.591-64. Daí a razão 
da recusa da transcrição, a despeito de haverem as partes, 
em escritura de retificação e ratificação revogado aquela 
cl)áusula. 

TI - Houve impugnação a fls. 12, na qual os vendedores 
aduziram não poderem arcar com ônus da construção e daí 
a razão {]a venda da fração ideal que possuiam. Incorporado
res serão os novos proprietários. 

lU - O Dr. Curador opi'l1ou pela procedência da dúvida. 

IV - Realmente a recusa do Oficial é justa. Os ven
dedores adquiriram 3/34 do imóvel objetivado na escritura 
e em razão de tal aquisição caber-lhes três unidades autôno
mas, a saber: os apartamentos n.O' 32, 91 e 171. Das fra
ções havidas alienaram uma Y firma compradora e que cor
responderá à unidade n. Q 171. 

Ora, a Lei n." 4.591-64 não permite a venda de frações 
ideias desde que haja o intuito de promover e realizar a cons
trução, para alienação de edificações compostas de unidades 
autonomas (art. 28 § único). 

Caio Mário in Propriedade HorizontaJ, V ed. 1961 afir
mou que o incorporador surgiu da "generalização do negócio" 
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e da "proliferação de edifícios em todas as grandes cidades". 
"Pouco a pouco foram surgindo pessoas que relizavam uma ati
vidade peculiar, ligada a estes empreendimentos, e com o tempo 
constituiu-se a figura, que se batizou com o nome de incorpo
rador, gostou do apelido e ficou". "Um indivíduo procura o pro
prietário de um terreno bem situado e incute-lhe a idéia de 
realizar ali a edificação de um prédio de habitação coletiva". 
Prossegue. Nenhum reune condições financeiras para o em
preendimen.to. C. 0n:bi,nam a edificação. Procuram um a.;quiteto I 
que lhes da o proJeto. Calculam o preço e oferecem a venda 
as unidades. Só após concluída a edificação cuidam da lavra
tura de escrituras. 

Mas os inconvenientes de tal empreitada eram notórios. 
Muitos empr.eendimentos eram projetados e se restringiram 
ao começo das obras, com evidentes prejuízos para os com- li 
promissários compradores. 

A Lei 4.591-64 consolidou a figura do incorporador im
pondo-lhe deveres e obrigações e comunicando-lhe penalidades 
por inobservância dos seus preceitos. 

Mas, no caso dos autos, existe declaração das partes no 
sentido de que o prédio de apartamentos já está sendo cons
truído. (fls. 8vs.). Além disso releva notar que o vendedor Leo
ne Fichberg ainda conserva 2-34 avos do imóvel e juntamente 
com os demais condominos instituiu hipoteca em favor do 
primitivo proprietário. Venerando Guelpa, sôbre quitação se 
responsabilizou com os demais devedores. 

Afigura-se-me imprestável a escritura de fls. 10, por via 
da qual as partes afastaram a cláusula antes convencionada, 
ou seja de que a quota ideal negociada corresponderia à uni
dade autonúma n.Q 171. A forma buscada para lograrem a 
transcriçã.o do título é irrita, por contrariar as disposições da 
já citada Lei n :Q 4.591-64. É que este estatuto tão salutar veio 
criar e exigir a figura do inconporador, sendo vedado qualquer 
negócios sôbre frações ideais em construções horizontais, sem i 
que antes esteja inscrita a incorporação. 

Por todo o exposto julgo procedente a dúvida. Custas pelo I 
suscitado. Publique-se. São Paulo, 23 de setembro de 1971. O 
juiz Corregedor Permanente Ruy de Mello Almada - Adv. Be
nedicto Barbosa Cintra Neto. 
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Processo n.O 2611-71 - Luiz Benevenuto e outro - "Vis
tos, etc. O sr. Oficial do 15.0 Cartório lmobliário suscitou dú
vida quando lhe foi requerida inscrição da penhora sôbre imó
velnão transcrito em nome de Alfredo Bevenuto. Os suscita
dos impugnam a dúvida alegando que Alfredo Bevenuto é o 
único herdeiro de Luiz Benvenuto, de que eram empregados. 
Por tal razão é proprietário do imóvel indepedentemente de 
transcrição, daí caber a inscrição de penhora em seu nome, 
doutor Curador op-inou pela procedência da dúvida. Ê o re
latório. Decido. Embora o domínio e posse da herança passam 
aos herdeiros, a [lenhora não pode ser inscrita se os sucessores 
ainda não tem o seu título transcrito em formal de partilha. 
A penhora é feita na -costa dos autos de inventário, apenas. 
Dessa forma procede a dúvida. Custas na forma da lei" -
Advogados: lvandel Alves - Altivo Ovando. 
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1.628-71 - 13.9 Reg. de Imóveis - Moyses Fraiman e os. 
"O sr. Oficial do Registro Imobiliário da 13.~ Circunscri

ção suscitiu dúvida, adiando a inscrição do instrumento de Ins
tituição do condominio por não constar a anuência da firma 
Impar - Engenharia e Construção Ltda., promitente cessionã
ria do apartamen.to n.'" 91 do Edificio Rapp, por fôrça da ins
crição número 12.663, do liv. 4-R. fls. 190, feita em 17 de no
vembro de 1967. - Adiou também escritura de venda e com
pra, por dependerem da inscrição da Institutição do Condomí
nio. - Juntou os documentos. O suscitado em páginas bri
lhantes impugnou a dúvida quanto a exigencia da anuência da 
firma Impar - Engenharia e Construções Ltda., mas se pron. 
tificou a cumprir as demais exigências do sr. Oficial do Car
tório Imobiliário - exibição do certificado de quitação n.'" 
2573-69, do I. N. P. S., primeiro traslação da escritura de ven
ra e compra (doc. 8 primeira via do compromisso (doc. 14) . 
- Em nova manifestação o sr. Oficial observa a divergência 
e'ntre as metragens constantes do título inscrito pela Impar -
Engenharia e Construções Ltda., e as constantes do instru
mento partirudar de Institutição de Condomínios. O dr. Cura
dor, opiniu pela procedência da dúvida. É o relatório. Decido. 
Procede a dúvida. É vedada ao incorporador alterar o projeto, 
especialmente ,no que se refere à unidade do adquirente e as 
partes comuns, modificar as especificações, ou desviá-los do 
plano da construção salvo autorização unanime dos interessa
dos ou exigência legal (cu-t. 43, n. ~ IV, da lei 4 .591-64). Ora, 
dos autos consta -que a unidade autônoma que a Impal' - En
genharia e Construção Ltda., são de adquiridos, tem outras me
tragens, do que a constante do instrumento de especificação e 
instituição de condominio. Foram reduzidas. Era exigível, no 
caso, sua anuência não sómente a sua, mas a de todos os 
condomínios. O formalismo é essencial nesses casos. Reconhe
ceu o susci tado as demais exigências feitas pelo sr . Oficial do 
Cartório Imobiliário. Face ao exposto e o mais que dos autos 
consta julgo procedente a dúvida, devendo o suscitado regula
rizar a situação sob pena de incorrer nas sanções previstas na 
lei específica. Custas ex lege. - Advs. Luciano de Aguiar 
Pupo - João Soares - Dimas de Oliveira Cesar. 

nOI.F,Tl~! n.\ A~i>O('J AÇ ,,\O no~ ~F.m"P.:-;IT'\ HfO~ 

rm .Jt:>;nçA 110 J.:~TADO IlE 8 ,'\0 T'.\ 1.:1.0 * 

Diário Oficial 3-9-71 

-113 



SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do 
artigo 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N.') 48, DE 1971 

SUSpe"fI,de} po1' inconstitucionalidade} as expres
sões «e leilões judiciais)} oonstantes do a?'tigo 37 do 
Decreto-lei n.9 203} de 23 de março de 1970} do Es

tado de São Paulo. 

Artigo único. Ê suspensa, por iónsconstitucionalidade, nos 
têl'mos da decisão definitiva proferida, em 26 de maio de 1971, 
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Representação 
n.9 860, do Estado de São Paulo, a execução das expressões 
"e leilões ju-diciais" constantes di) artigo 37 do Decreto-lei n,9 

203 de 23 de março de 1970 daquele Estado, 

Senado Federal, em 26 de outubro de 1971 
PETRONIO PORTELLA 

Presidente do Senado Federal 

Diário da União de 27-10-71. 

(*) O texto das Emendas acompanha a publicação dêste Decreto 
Lisgislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II) de 27-10-1971. 
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA 
CAPITAL SAEC - GSjAC-190j71 

São Paulo, 12 de novembro de 1971. 

lImo. Senhor 
Dr. Júlio de Oliveira Chagas Neto 
Cartório do Registro Imobiliário desta Capital 
Rua Conselheiro Crispiniano, 29 - 6.~ andar - Cjo. 62 
CAPITAL 

Pela presente vimos comunicar a V. Sa. que de acôrdo com 
o novo sistema tarifário em vigor desde o dia 1.9 de julho 
deste ano, estatuído pelo Decreto Estadual n.9 52.764 de 29 
de junho de 1971, não haverá mais necessidade de ser exigida 
certidão negativa de débitos de água e esgotos, para os perío
dos contados a partir daquela data. 

De fato, a mudança da taxa em tarifa desvinculou o imóvel 
dos débitos correspondentes a êstes serviços, e assim sendo, 
as certidões negativas a serem exigirlas deverão tão somente 
corresponder aos períodos anteriores àquela data. 

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para colocarmo
nos à disposição de V. Sa. para quaisquer outros esclarecimen
tos julgados necessários. 

A tendosamente 
(a.)Eng9. Francisco Adolpho Rosa 

Chefe da Assessoria de Comunicações 
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