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BOLETIM 

DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XIX 

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

MAIO A AGOSTO DE 1972 

REDAÇÃO: 

N.' 94 

Estão se avolumando as cartas que, de algum tempo 
para cá, vimos recebendo de inumeros colegas, especialmente 
do Interior do Estado, insistindo em que se pleiteie do 
Governo a elevação dos proventos de nossa aposentadoria, sob 
a alegação de que o aumento do custo de vida prossegue em 
sua marcha inexorável, reduzindo, sem cessar, o poder 
aquisitivo de seu valor monetário. 

Realmente, se examinarmos o problema com a isenção 
necessária, não poderemos deixar de concluir que os 
missivistas têm razão de sobra em propugnar pelo atendimento 
dessa reivindicação, pois embora as autoridades competentefi 
se venham de há muito empenhando a fundo no sentido de 
erradicar do nosso meio a praga da inflaçã.o, a verdade é quI" 
até agora não lhes foi possivel consegui-lo. 

À vista desse fato, c não obstante os reajustes para 
maior obtidos pelos padrões relativos à ap<:>sentadoria aludida 
sempl'e que há sido elevado o této do salário minimo, - é 
natural que todos nós, para atender à própria subsistencia (' 
à de nossas familias, sejamos obrigados, como estamos sendo, 
a gastar cada vez mais para comprar cada vez menos. 

Aliás, sentindo a gravidade de tal situação, alguém já 
opinou que esta poderia ser grandemente suavizada mediante 
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a concessão de adicionais àqueles proventos, calculados com 
base no tempo de serviço prestado pelos serventuários em 
geral, - de modo a que o seu valor, na hora da aposentadoria, 
atingisse, no mínimo, ao dobro do atual. 

A sugestão nos parece providencial, - pois, embora a 
sua concretização dependa da concordância do Govêrno, 
estamos convencidos de que êste não a recusará, 
tratando-se, como trata, de uma reivindicaç,ão justissima 
- só podendo ocorrer o contrário se, eventualmente, as 
possibilidades da Carteira não o permitirem, - o que 
acreditamos não aconteça, em face da próspera situação 
financeira que ela atualmente desfruta_ 

Transmitindo, assim, aos ilustres membros do Conselho 
daquela entidade previdenciária, a idéia generosa que se 
contém na sugestão aludida, fazêmo-Io pedindo-lhes, ao mesmo 
tempo, em nome não só dos referidos missivistas, senão 
também de toda a nossa classe, que a estudem com a seriedade 
que merece e procurem, - se a julgarem viável, como 
pensamos que é, - ~mLlllete-la, quanto antes, à. apreciação de 
DOSSO Governo, o qual, certamente, não deixará de aprová-la. 
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SOCIAIS: 

NO JARDIM DE EPICURO ... 

Se, 
pelas veredas que trilhas, 
há cardos e há rosas, 
e tu não desconheces 
a natureza hostil dos espinhos, 
- por que, então, te preocupares 
com êsses cardos maninhos?! 
Detem-te, 
apenas, ante as rosas __ . 
E o teu ideal I'esume 
em gosar a beleza e o perfume 
de quantas encontrares 
em teus caminhos ... 

S. Paulo, 1952. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

UM CóDIGO CIVIL NOVO E UMA 
NOVA SOCIEDADE 

TNÓFlLO OAVAWANTI FILHO 

Na semana passada, o prof. Miguel Reale fez entrega do 
projeto do noyo Oódigo Civil ao Ministro da .Justiça, prof. 
Alfredo Buzaid. O trabalho exigiu um esforço de três anos, 
de uma comissão de juristas, composta dos profs. José Oarlos 
Moreira Alves, Agostinho Alvim, Silvio Marcondes, Ebert 
Chamou, Clovis Couto e Silva (' Torquato Oastro, sob a prp
sidênciae ori.entação geral do atual reitor da Uniw'rsidade 
de São Paulo. O primeiro se encarregou da Par·te Geral, () 
segundo, da parte das Obrigações, o terceiro. Ila Atividadl' 
NegociaI e Empresarial, o quarto do Direito de }<'amí1ia (' () 
quinto, do Direito de Sucessões. 

O projeto, que tem mais de dois mil nrtig,()R, dever{t Ref' 
agora publicado no Diário Oficiat, para conhecimento e crí
tica dos Tribunais, das Faculdades de Direito, das Institui
ções de Classes, dos interessados, que terão o prazo de 120 diuR 
para oferecer sugestões e fOI'mular observações. As criticaR 
e sugestões serão encaminhadas à Oomissão, para um reexame 
geral e redação definitiva. Depois, deverá ser submetido ao 
Oongresso, para a diseussão e aprovação. 

NOVA ESTRUTURA 

Desde que iniciou os trabalhos, em expoRição feita na 
Faculdade de Direito de São Paulo, o prof. Miguel Realp 
deixou claro que não iria tratar da elaboração de um nO\'o 
Código, mas sim fazer, a revisão do atual. S~fYUnd(} acentuou 
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então, e reitera agora, o Código de 1917 se mantém válido em 
sua linha fundamental, não havendo razão para pô-lo de lado 
e organizar um novo estatuto. O que é preciso é revê-lo, 
dar·lhe a vitalidade indispensável em vários pontos e nele 
introduzir institutos e regras que a sociedade social do pre
Rente está a exigir. 

CARACTERíSTICAS 

O trabalho orientou-se fundamentalmente, pela idéia de 
dar ao Direito Civil brasileiro um caráter de concreção, per
mitindo urna intima relação entre as fórmulas abstratas e a 
vida do pais. Também animou os seus elaboradores o propó
sito de harmonizar os interesses individuais com os interesses 
sociais, a autonomia da vontade com os objetivos fundamentais 
da orp:anização social. Por esse motivo, foram largamente 
infundidos nos institutos principios como os da boa-fé, one
rosidade exeessi va, eq u idade. 

A LINGUAGEM 

MudanC;fls de fundo ocorreram. O Código, se a pronosta 
da Comissão for acolhida, se dividirá numa Parte Geral 
(que foi mantida, rejeitada assim a sugestão Orlando Gomes), 
vindo logo a sf'guir a parte das Obrigações, passando-se depois 
à Atividade Negociável e Empresarial, ao Direito das Su
cessões. 

Atendendo a sugestões da doutrina moderna, unifica a 
parte de Obrigações, traüllldo con.iuntamente dafl de natureza 
comercial e civil, bem como o setor associativo, sob a denomi
nação genérica de empl'escírio. 

O prof. Miguel Reale põe grande empenho em afirmar 
que houve uma preocupação muito grande com a linguagem, 
embora acentue que a linguagem a ser uti}jzada em obras 
dessa natureza é a de juristas e não de gramáticos. Mas está 
convencido de que "uma lei bela já é meio caminho andado 
para a comunicação de justiça". 
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AS GRANDES LINHAS 

A Comissão, mantendo a Parte Geral, nela introduziu 
modificações de grande alcance, quer no que diz respeito às 
pessoas, quer no que se refere aos bens e atos juríllicos. As 
pessoas jurídicas, de Direito Privado e de Direito Público, 
ganham características mais precisas e uma ordenação geral, 
dado que a parte comercia] também fica disciplinada DO 

Código. 

Os Territórios passam a ser expressamente nomeados 
entre as pessoas juridicas de Direito Público Interno. 

A SITUAÇÃO DO MENOR 

Não há pnrém alteração, quanto à capacidade, que se 
mantém no nível dos 21 anos. Contudo, abrem-se novas pos
sibilidades para as emancipações. Entretanto, na Parte 
Especial, a situação do menor se modifica, podendo ser 
responsável pelos pr'ejuizos que ocasionar, desde que disponha 
de bens para tanto. 

A inexperiência e a premente necessidade pode dar motivo 
fi anulações de atos juridicos, atedendo o Oódigo, assim, a 
lições da experiência. 

DIREITOS DE PERSONALIDADE 

Certamente, a novidade mais importante, quanto à reper
cussão, nessa área, será a acolhida e regulamentação dos 
denominados direitos de persona.lidade, a respeito dos quais 
os legisladores de outros países e os juristas têm·se manifes
tado insistentemente. 

NOVAS FIGURAS E NOVOS CONTRATOS 

Muita água correu, desde que o Oódigo de 1917 entrou 
em vigor, atingindo fundamente a parte obrigacional. O pais 
se desenvolveu, a sociedade se alterou, surgiram novas moda-
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lidades de negócios, novas fórmulas contratuais se revelaram. 
() projeto abre artigos para todas elas, introduz modificações 
nas já existentes. Um capitulo inteiro contém a disciplina 
geral dos títulos de crédito. Imprime nova disciplina às 
locações para fins industriais e comerciais. Certas cláusulas, 
-eomo as de imprevisão, são contempladas. 

Uma orientação genérica é introduzida, no sentido de 
imprimir ao contrato uma finalidade eminentemente social. 
Com isso, procura-se evitar as conseqüências perigosas dos 
exageros da autonomia da vontade. O principio do abuso de 
direito, com as suas conseqüências, é nitidamente disciplina
elo, dando-se aos juizes um instrumento útil de justiça social 
t' eqüidade. 

O DANO MORAL E A RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA 

O novo Código se manterá fiel à culpa como fato deter
minante da responsabilidade civH. Contudo, abre possibill
·dades maiores para as hipóteses de responsabilidade objetiva, 
em casos especificados em lei, ou quando a atividade desenvol
vida pelo autor do dano representar grande risco para o 
-direito de outrem, salvo quando houver comprovado emprego 
de medidas tecnicamente adequadas para preveni-lo. 

Outra particularidade de relevo é a expressa alusão ao 
dano moral, que passa a ser indenizável independentemente 
de reflexos de ordem patrimoniaJ. O assunto, naturalmente, 
{lará margem a debates, que já se adivinham brilhantes. 

AS SOCIEDADES 

A parte do projeto, que certamente vai suscitar discussões 
mais acaloradas, é a que se refere às sociedades, em geral. 
A matéria, é evidente, tem implicações muito extensas com 
a parte econômica e financeira. Por isso mesmo, acredita-se 
que venha a dar margem a debates. Nela, todas as sociedades 
são contempladas. Mas em termos novos, abrindo-se a pers-
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pectiva da responsabilidade pessoal, desde que haja abusos, 
mesmo para figuras como as de caráter limitado. Novos tipos 
de sociedades econômicas são construidos. Prevêem·sc me
didas para resguardar os interesses das minorias. Há dis
ciplina especial no que se refer'e às auditorias. Nesta parte, 
o projeto Íncursionou largamente. É fora de dúvida que M. 
reform1l1ação geral de todo. 

A PROPRIEDADE E A SOCIEDADE 

Tal qual ocorre no setor contratual, o projeto também se 
esforça por imprimir à propriedade uma função eminente
mente social, atento aliás ao que a própria Constituição 
Federal dispõe. Dentro desse espírito, entre outras, ressalta 
a idéia de que a propriedade privada deve ser utilizada de 
maneira a não prejudicar a flora, a fauna e o equilibrio 
ecológico, e aÍnda de forma a evitar a poluição do ar e da 
água. Embora não se tenha preocupado, como alguns dese
javmn, como reduzir exeessivamente prazos para o usucapião, 
admite uma fórmula socialmente relevante para a aquisição 
da propriedade, intitulada. de posse-trabalho. Quando o poso 
suidor de boa-fé, após certo período, demonstre ter submetido 
a terra a trabalho produtivo e relevante, porler{J adqurl-Ia em 
tempo mais reduzido. Com isso, procura o projeto segundo 
esclal'ece o prof. Reale, condliar os interesses individuais 
com os sociais, fugindo a certas fórmulas conhecidas e qUl' 
favorecem mais os níveis econômicos elen1dos. 

Outra inovação relevante, contida 110 projeto, se refere à 
desapropriação por via judicial, permitindo ao juiz expropriar 
áreas de terras que, durante cinco anos, tenham sido traba
lhados por número considerúvel de pessoas, nelas realizando 
obras socialmente relevantes. 

A :MULHER NA SOCIEDADE CONJUGAL 

Não abre o projeto oportunidade para nenhuma fórmula 
divorcista. Os integrantes da comissão tiveram em vista, a 
respeito do assunto, que a Constituição Federal, expressa-
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mente, invalida qualquer tentativa dessa naturel'ra. Mas, 
segundo esclarece o prof. Real e, também nesse setor mudanças 
profundas deverão ocorrer. A chefia da sociedade conjugal 
continua com o marido, mas ele não mais a exerce em caráter 
com caráter absoluto. As questões essenciais à familia pas
Rarão a ser decididas em comum, no legitimo interêsse de 
todos os componentes da instituição. Não havendo acordo, 
prevalecerá a vontade do marido, mas a mulher, nesse caso, 
poderá recorrer ao juiz, desde que não se trate de questão 
personalíssima. O domicílio do casal será escolhido pelo 
homem e pela mulher, mas a um e a outro será dado ausen
tar-se, para atender a interesses relevantes. O desquite ami
gável poderá ser requerido um ano após a celebração do 
matrimônio. A conduta desonrosa, após o casamento, será 
motivo bastante para o desquite. 

OS REGIMES 

O regime de comunhão universal deixa de ser o regime 
legal, para ceder o lugar ao regime de separação parcial, com 
a comunhão de aquestos. Contrariamente ao que pretendiam 
alguns setores, a idade para o casamento é mantida nos 
niveis atuais. 

FILHOS DE CASAIS SEPARADOS 

Outra inovação de grande alcance se refere à situação 
dos filhos de casais separados, mas não desquitados. Desde 
que se achem separados hÁ. cinco anos, os filhos que venham 
a ter', com outras pessoas, são tidos como legitimos. Há 
equiparação, para essa finalidade exclusiva, à situação dos 
desquitados. 

O projeto também contempla a doença mental como 
causa de anulação do casamento, eleva a 4 anos o prazo para 
anulação por coação, abre novas possibilidades para o regis
tro do casamento religioso. Transforma o conjuge em her
deiro necessário desde qUE' não esteja o casal separado há 
cinco anos, dá ao elemento finalidade de resguardar o "status 
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social". As restrições à legítima exigem justificação. 1'arn
bém simplifica o testamento. 

o CÓDIGO CIVIL 

o Código Civil, que agora se tenta substituir, foi pro
mulgado no dia 1. Q de janeiro de 1916, para entrar em vigor 
no ano seguinte, 1. 9 de janeiro de 1917. Deconeu de um 
anteprojeto, elaborado por um dos nossos maiores juristas, 
Clóvis Bevilaqua. Na sua elaboração colaboraram figuras 
notáveis como Rui Barbosa, que no Senado teve uma parti
cipação extraordinária nos trabalhos de discussão e revisão. 
Nos 55 anOA de sua vigencia, o Oódigo se revelou como um 
estatuto de grande perfeição técnica e instrumento social 
notável, em muitos setores. Oom o correr dos anos, as novas 
condições surgidas foram exigindo retoque no seu textü e a 
elaboração de novos diplomas. Em 1942, sentiu-se a neces!'!i 
oade urgente de elaborar um novo estatuto das obrigações, 
tendo sido constituida para esse fim uma comissão composta 
pelos srs. Orozimbo Nonato, Piladelfo Azevedo e Hahnemann 
Guimarães. a qual em pouco tempo se desincumbiu dessa 
tarefa. Esse projeto não vingou. No governo .Tânio Quaoros, 
retomou-se a idéia reformista, sendo encarregado o jurista 
Orlando Gomes de elaborar o projeto de Oódigo Civil. Em 
pouco tempo, também, o jurista baiano concluiu o seu tra
balho. O projeto foi objeto de críticas generaJiuldas, partida,8 
de diferentes setores da opinião púh1ica, razão por que ter
minou sendo posto de lado. ConRtitnín-se então nova comissão 
sob a presidência do prof. Miguel Real e, para um trabalho 
geral de revisão. Esse trabalho é que acaba de ser concluído, 
após três anos. 

1.t,. -

Tribuna de Justiçn 

1l0r.ET1M DA ASSOCIAÇÃO IlOS SlmvENTUAlUO$ 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



OS FILHOS NÃO SÃO CULPADOS! 

CARLOS A. DUNSBEE DE ABRANCHES 

Espera-se ansiosamente que o projeto do novo Código 
Civil, entregue ao Ministro da Jusbça pBlo professor Miguel 
Reale ,tenha acabado com as odiosas distinções estabelecidas 
pelo Código Civil de 1916, entre filhos havidos dentro e fora 
do matrimônio. Como é sabido, o legislador brasileiro, refle
tindo os preconceitos morais e religiosos do século passado, 
classificou os filhos como legitimos, legitimados, naturais, 
reconhecidos e ilegítimos. Como se isso não bastasse, marcou 
ainda esta última categoria com adjetivos infamantes tais 
como adulterino ou incestuoso conforme a criatura fosse 
gerada fora do leito conjugal, p<:lr pessoa casada ou ligada ao 
nascituro por intimo laço de sangue. 

O critério para tal classificação era apenas o procedi
mento e o estado civil dos pais, com absoluto esquecimento 
da futura situação juridica criada para o filho inocente. 
Este iria sofrer, por toda a vida, não s6 uma condição social 
humilhante, como uma diRcriminação patrimonial iniquia. 
Proibindo o reconllecimento dos filhos ilegítimos, subtraia-se 
o pai ao dever natural de alimentar o filho e a este o direito 
de concorrer à herança do progenitor impedido. 

Mesmo no caso de filho oriundo de pessoas desimpedidas, 
mas não casadas, que viesse a ser reconhecido na constlincia 
do casamento posterior de um dos progenitores com terceira 
pessoa, timbrou dito Código em discriminar entre o filho 
natural e o legitimo. Nesta hipótese, o filho natural só 
teria dir'eito à metade da herança que couber ao filho legitimo, 
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Por que razão o filho nascido de pais casados, um dos 
quais gerou outro filho fora do matrimônio, deve, em face 
da lei, ter mais direitos que outro filho gerado por um dos. 
pais fora do matrimônio? Nenhum dos dois, p<lr mérito ou 
culpa próprios, contribuiu para a diversidade de circunstâncias 
em que ocorreram os dois nascimentos, logo não existe qual
quer fundamento moral ou jurídico que just ifique a desigual
dade de tratamento perante o direito ou a sociedade. 

Todos os homens foram criados iguais, proclamou em 
1776 a Declaração da Independência dos Estados Unidos. 
Todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos, reafirmou na França, 13 anos depois, a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão. Este principio, que é 
a pedra fundamental da civilização ocidental, cristã e demo
crática, foi consagrado pela Constituição brasileira de 1891: 
"Todos são iguais perante a lei. A República não admite 
privilégios de nascimento". 

Como justificar-se, portanto, os privilégios de nascimento 
concedidos pelo codWcador civil no início deste século, em 
favor dos filhos llascidoR dentro do matrimônio e contra os 
nascidos fora dele, por circnnstfmcias totalmente nl11eias à 
vontade de qualquer dos dOÍf;? 

O motivo invocado foi a defesa da familia, constituída 
pelo casamento legal, de víncnlo indissolúvel. Ora, pooe-Re 
oivergir do principio da indissolnhilidade do casamento e 
preferir a solução do divórcio à do oesqnite, mas em qualquer 
dessas soluções prevalece a instituição da família e a neceR
Ridarle da Rua proteção. 

Todavia, visando a defesa dessa. instituição insubstitnível 
e a de certos valores sociais h~gitjmos, o que> o nosso Código 
Civil e outros contempor<1neos orle fizeram, foi criar uma 
série de san<;)ies morais e econômieas que atuassem sobre o!'! 
cônjuges (' os intimidassem a não violar as regras da exclu
siva procriação dentro do casamento, de fidelidade conjugal e 
da indissolubilidade do vínculo, sob pena de infligirem eles à 
pr'ópria descendência, resultante de tais violações, as humi
lhações e injustiças que repugnam normalmente aos sentimen
tos paterno ou materno. 
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Esses legisladores revelaram-se, porém, maus psicólogos 
c sociólogos, pois as referidas sanções, desde aquela. época, não 
impediram a proliferação de filhos nascidos fora do matri
mônio, servindo apenas para agravar as injustiças e tensões 
sociais já existentes. Mais grave, porém, foi a politica unila
t.eral e injusta seguida por esses códigos, porque, para defen
der um valor fundamental, como é a família, esqueceram outro 
valor fundamental, como é o direito de todo ser humano a 
receber i.gual tratamento e proteção da lei. 

Colocados ambos à luz dos princípios da igualdade e da 
não discriminação, por que motivo o filho nascido dentro do 
matrimônio e o nascido fora dest~ hão de receber t,r'atarnentos 
diferentes em matéria de direito ao nome, aos alimentos e 
à herança dos genitores? Como justificar-se que o filho de 
pr'ogenitor casado legalmente duas ou três vezes esteja sujeito 
por lei a partilhar com os irmãos dos outros leitos o nome, 
os alimentos e, após a. morte, os bens do progenitor comum 
e não deverá conformar-se com a mesma solução no caso de 
que seus irmãos hajam nascido fora do casamento? Conse
qüentemente, repugna que duas criaturas, filhas do mesmo 
pai ou mãe, que nascem com os mesmos direitos naturais, 
sejam tratados pelo legislador de maneira desigual, apenas 
com base em fatores anteriores ao casamento e alheios à 
sua condição humana, 
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CONCEITO DE EMPRESA NA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

Na Previdência Social emprêsa tem conceüo bem maIs 
amplo do que no DÜ'eito do Trabalho. 

Diz a Lei Orgânica da Previdência Soda 1 (lei 3607/60) : 

"art. 4. 9 - Para 08 ete'ito8 (grifemos) desta Ipj 
considera-se: 

a) emprêsa - o pmpregador como tal definido na 
consideração das Leis do Trabalho". 

Portanto, trata-se: a) do empregador propriamente dito, 
b) dos equipar'ado,,;) como os profissionais liberais, assoeiaçõcs 
de beneficência, recreativas e outras instituições sem fim; 
lucrativos (parágTafo l.Q do artigo 4. 9 da C.L.T.), c) en
tende-se co-obrigada ou solidária a empl'êsa participante do 
grupo econômico (parágrafo ~.'! do artigo), para efeHos tri
butários também. 

Prosseguindo, o artigo 4. 9 ela L.O.P.S. refe'l'e: 

"bem como as repadições plÍlblicas, a u tárq uicas e 
quaisquer outras entidades públicas ou serviços admi· 
nistrados, incorporados ou concedidos pelo Poder PÚ' 
blico ... " 

o texto é claro: trata· se do órgão de administração pú
blica direta ou não, e da emprêsa pública em geral. 

No fim, diz o artigo: 

"em relação aos respectivos servidores no regime 
desta Lei". 
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A contrário senso, pode-se excluir o órgão da adminis
tração pública que niio possua "servidores no regime desta 
lei". Quer dizer aqueles "excluidos do Regime desta lei" (ar
tigo 3. Q da L_O.P.S.) : "servidores ... que estiverem sujeitoH 
a regimes próprios de previdência". 

Se o pessoal admitido na forma da C.L. T. é pacificamen
te segur'ado da Previdência, quanto aos dema5s (aqueles re
gidos por Estatuto), permane<:e um elemento divisor_ O 
órgão de administração será filiado ao sistema geral da Pr·p.
vidência dependendo de dispor 011 não de regime próprio. 

O ponto merece l'ltençãopois as prefeituras munícipa iH, 
por vezes, implantam seu "regime próprio" de Previdênóa, 
excluindo o pessoal estatntário do sistema geral. Ora, nem 
sempre resulta boa a experiência , no correr do tp.mpo, sobrp
tudo se não é precedida de cálculo auturial pre<:iso. E o 
1'es111 tado é nefasto para a prefeitura e para os servidoreK 

Seria ainda de assinalar que req11'1n.e de p·revidênci(I, não 
é, nem pode ser, conceito elástico, mutá\'eJ ao sabor das di
feren ças gpog1'áficas ou capacidade financ€Íra. 

Por 1-egime de preédên-ci{1, se deverá entender o ('.orre8-
pondente ao plano dos beneficios, senão da L.O.P.R, que é 
amplo e generoso, ao menos os das Convenções da O.1.T. à~ 
quaifl se obriga o Brasil. Fora daí, nada feito: hiÍ a rremedo 
de Previdência. 

CPl't,flS figluas de emfll'êsn no campo p r-evidenc.irlrio são 
r ecor-tndos do direito do trabalho, <10 direito positivo, ou do 
r. on flrrn ção jllrisprudf'ncial. Para psse fim, o espólio, a maR
l':l falida, a fiI'ma r:OllcordaUlria são empresas, Como o é, por 
f<ll'ça da L.O.P.S., artigo 81, parágrafo 4.°, o proprietário 
na f:onstl'ução civil. 

Serú úni co obrigado do ponto oc vista tributário, SI' f:on
duzil' a. obra sob sua responsabilidade_ Mas será semp['p 
oo-obrigado, mesmo que contrate com construtora ou emprei
teiros (texto citado), 

Com isso temos um conceito de emprêsas necessariamen
te provisóri(I, (o reverso do entendimento usual da emprêsa), 
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porque a construção civil particular - a "casa própria" -
é apenas um momento na vida do proporietário. 

Para tornar operacional o mandamento do artigo 81, 4.'1, 
a Previdência obriga à matricula por obra de oonstrução civil] 
mesmo para as firmas do ramo que têm, naturalmente, ma
tricula permanente ou principal. 

Fortalece·se assim a idéia de uma emprêsa necessaria
mente transitória. 

A formula<:1io "considera-se em pregador a em prêsa" 
(C.L.T., artigo 2.Q

) tem merecido variadas críticas, como a 
de Russomano, afirmando "empregador não é a emprêsa, e 
sim o empresário" (comentários à C.L. T., volume I, página 
39, Ed. Rofino, 1966). 

Ao revês, adote-se que existe, na Previdência, emprêsa 
.~em empreg,ai.los. 

'Tal a situação da firma individual ou da sociedade que 
opera sem empregados. Esse novo enfoque de empresa se 
encontra no mandamento do artigo 5.'1 da L.O.P.S.: "são obri
gatoriamente segurados ... III - Os titulares de firmas in
dividual e diretores, sócios gerentes, sócios solidários ... cuja 
idade máxima seja no ato da inscrição de 50 anos". 

Concluindo-se, pode-se afirmar que o conceito de empresa 
na Previdência é consideravelmente mais amplo do que aque
le do direito do Trabalho. Abrange todas as figuras legais 
da C.L.T. mais a construção de jurisprudência transportes 
para o novo campo, e lá são expressamente referidas outras 
englobadas no conceito de empresa. 
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PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
DIREITO RELATIVO AO REGISTRO DA 

PROPRIEDADE IMóVEL 

Deverá realizar-se, de 27 de novembro a 2 de dezembro 
próximo, na Cidade de Buenos Aires - República Argentina, 
o PRIMEIRO CONGRESSO INTE·RNACIONAL DE DI
REITO REFERENTE AO REGISTRO DA PROPRIEDA
DE IMOBILIÁRIA, conclave êsse patrocinado pelo INSTI
TUTO DE DERECHO REGISTRAL DA UNIVERSIDAD 
NOTARIAL do País Irmão, e o REGISTRO DE LA PRO
PRIEDAD INMUEBLE daquela Capital. 

O simpósio conta, ainda, com os auspícios do MINISTÉ
RIO DA JUSTIÇA DA ARGENTINA e da UNIÃO DO 
NOTARTADO LATINO, devendo obedecer ao temário abaixo 
transcrito, que f'xtraimos do Programa respectivo, enviado 
pelas citadas entidades patrDcinadoras ao Presidente da As
sociação, Senhor Júlio de Oliveira Chagas Neto, juntamente 
<:om um amável convite para participar do encontro aludido. 

É o seguinte o mencionado temário: 

I - a segurança jurídica e a publicidade imobiliária: 

a) Matéria da publicidade imobiliária 

b) Finalidade do registro. 

II - Os princípios jurídicos da publicidade imobiliária: 

a) sua recepção 1 egislati va 

b) sua aplicação na operação de registro 

c) modalidades dos distin tos paises. 
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IH - Técnicas de registrQ: 

a) Ordenamento pessoal ou real 

b) Indices de acesso 

c) Meios de controle, segurança e construçãu 

d) Mecanismo dos registros. 

IV - Criação de uma entidade permanente que orga
nize os futuros congressos de DireitQ de Registro 
e coordene o intercâmbio de informação sobre 
o tema. 

Os autores de trabalhos e os membros informantes pode
rão fazer exposições durant~ não mais de 15 minutos, salvo se 
resolver-se prorrogar o prazo. Os demais oradores terão um 
máximo de 5 minutos. 

O Diretor do Congresso, Dr. Edgardo A. Scolti, emearta 
que dirigiu ao nosso Presidente, a êste solicitou tornasse e,'{

tensivo aos demais serventuários o convite aludido. 
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A TRANSCRIÇÃO DE BEM IMÓVEL 

Protesto judicial não é meio para impedir a transcrição 
de imóvel, bem como a sua transmissão, assim decidiu o juiz 
titular da Vara de Registros Públicos, resolvendo dúvida 
suscitada pelo Oficial da 13.~ Circunscrição da Capital. Em 
caso concreto que foi apresentado, informou o Oficial que o 
documento submetido a registro não continha prova do trân· 
sito em julgado da sentença e do auto de arrematação, nem 
a prova de quitação do credor hipotecário, observando, além 
disso, ter sido feito protesto judicial com notificação à ser
ventia para não transcrevê-lo. 

O lIfinistério Público opinou pela procedência da dúvida, 
decidindo porém contrariamente o juiz. A arrematação -
sustenta no decisório resolvendo a dúvida - in depende de 
sentença e se aperfeiçoa logo após a assinatura do respectivo 
auto, como preleciona José Rodrigues de Rezende Filho, in 
"Curso de Direito Processual Civil, vo1. III, pág. 263. A 
adjudicação e a remissão - continua - estas sim, dependem 
de sentença, conforme o direito processual vigente. 

Consta da sentença proferida, pelo MM. Juiz da 4.' 
Vara Civel - prossegue - que a ação, em razão da qual 
houve a arrematação extingue a hipót~se (art. 849) e a 
cr'edora protestou )JOI' prefer'ência e rateio. Os dou tr"Ül a· 
dores divergem a respeito da natureza da arremaütção 
ou adjudicação feita em ação que diga respeito a imóvel 
hipotecado. Clovis perfilha o entendimento de que a extin
ção do onus só se opera quando se trata de ação executiva 
hipotecária, por lhe parecer mais consentanea com a indole 
do direito hipotecário. ("Cód. Civ. Com." vol. III, pág. 478). 
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Tito Fulgêncio entende com o apoio de Azevedo Marques, 
Carvalho Santos, Lisípo Garcia e Serpa Lopes "verbis", que 
"a arrematação extingue a hipótese (art. 849, N.Ç VII), desde 
que tenham sido notificados judicialmente os respectivos cre
dores hipotecários que não forem, de qualquer modo, partes 
na execução (art. 826)" ("Direito Real de Hipoteca", vol. 
II, pág. 4&6. "O eminente Washington Barr-os Monteiro, no 
seu "Curso de Direito Civil - Direito das Coisas", pág. 387, 
acompanha esses autores, preconizando que a arrematação ou 
adjudicação tem o condão de extinguir a hipótese, desde que 
o credor esteja ciente da ação movida por credores quiro-grá
farios. "Na sempre citada obra "Tratado dos Registros PÚ

blicos", voI. II, pág. 398, Serpa Lopes emtina, "A arremata
ção, ou a adjudicação são formas extintiyas da hipóteca cons
tantes sempre de um mandato judicial, que se torna exequivel 
por meio da respectiva carta de arrematação. Todavia há 
divergências na doutrina a respeito de se saber se a venda 
judicial produz aquele efeito qualquer que seja a natureza 
da execução ou de somente tal efeito se verifica unicamente 
no caso de Re tratar de uma n:rrpmata<:ão corr'ida num exe
cutivo hipotecário. 

Quando em exercicio na Vara de Alistamento Eleitoral 
(ho.ie .Juizo dos Registros Públicos) - prm~segue o juiz -
decidimos que a venda judicial. qualquer que seja a natur'cza 
da execução, extingue o onus hipotecitI'Ío, dpsde que os cre
dores hipotecários tenham sido devidamente intimados. Ora, 
no caso "sub examen", a crprlora hij.'otecária teve eiência da 
propositura rla ação executiva, pOl' tHulo quirografário e 
tanto isso é certo que o Juiz prolat,üI' da sentença anotou o 
protesto por preferência e rateio. Entendo que ((in casu" 
operou-se a extinção do onus hipotecário, pDl' força da arre
matação feita por terceiro. 

:fj certo que com o protesto por preferência e rateio -
concluiu ~ a credora deduzirá o seu direito no concurso de 
credores, que segundo a 1ição do mesmo mestre Gabriel Re
zende "versa sobre o preço de arrematação _ . ," (ob. cito 
púg. 306). 
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Por derradeira. - conclui o juiz - a questão aventada 
pelo digno Oficial, no tocante ao protesto judicial. Segundo 
tenho entendido, o protesto contra alienação não tem o condão 
de impedir a transmissão de imóveis, e, a sua conseqüente 
transcrição em nome do proprietário. É que o processo no 
art. 720 do Cód. Proc. Civil visa apenas prevenir responsa
hilidade e prover a. conservação e ressalva de direitos". 

'l'ranscl·ito da "Tribuna da Justiça" 
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JURO MAIS ALTO; QUANDO NÃO É CRIME 

Forum de Porto Ferreira, chegou ao final um curioso 
processo. Em 5 volumes, 1.476 páginas contam a história 
de 90 pessoas que emprestaram dinheiro a um comerciante, 
perderam juros, o capital e ainda foram levados às barras 
da justiça pelo infrator. 

Tudo começou quando Wolfgang Bertold Nothling, então 
conceituado comerciante em Porto Ferreira, proprietário de 
uma frota de caminhões, preciRou de mais dinheiro para 
aplicação em seus negócios. Propondo, ele próprio, juros de 
5 e até 7%, conseguiu empréstimo junto a 104 pessoas. A 
princípio, tudo correu bem. De posse do dinheiro, o comer
ciante pagou a gTande maioria durant<~ algum temllo, al
gtlmas parcelas dos juros prometidoR. Para as 104 JWssoas 
que emprestaram dinheiro a 'iVolfgang, o bom neg6cio quI' 
se afigurou num bate-papo, já não parecia ser tão bom aRsim. 
E era apenas o começo de uma. série de aborrecimentos. Ê 
que o comerciante, colocando-se na posição de vitima, juntou 
os nomes dos empI'estadores (' moveu contra eles um processo. 

DENUNCIA 

Para o promotor público de Porto Ferreira, que ofereceu 
a denúncia, rodos estavam incursos na Lei 1.521, de 26 de 
dezembro de 1951, por terem emprestado dinheiro cobrando 
juros acima da taxa permitida em lei. Da denúncia esca
param 14 pessoas, uma porque morreu, outras por falta de 
provas. 

Com O desdobramento do processo, novos dissabores para 
os reus. Primeiro, todo mundo reunido no auditório da 
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Câmara Municipal de Porto Ferreira - o Forull1, em insta
lações provisórias, não foi suficiente - e depois de um dia 
-de trabalho perdido, uma longa espera e muitas perguntas, 
"'juros" um pouco diferentes daqueles que esperavam como o 
empréstimo. 

AS RAZÕES 

Se o fato é pouco comum, com lances pitorescos até, 
'esses aspectos não importaram ao juiz_ Ao proferir sua 
decisão, o juiz de Direito da Comarca de Pôrto Ferreira, com 
grande dose de humanidade, foi buscar muitas razões antes 
da palavra finaL Por isso sua decisão ganhou muitos elogios 
na cidade, sendo mesmo comentada com entusiasmo em 
vários circulos, principalmente entre advogados. 

Ainda que a grande maioria dos acusados - a quase 
totalidade mesmo - tivesse reconhecido o- empréstimo e o 
recebimento de algumas parcelas relativas aos juros, pagos 
acima da taxa legal, "0 que em tese, bastaria para a confi
guração do tipo penal", o juiz não acolheu a denúncia da 
Promotoria. Entendeu que "os acusados, procurados pela 
vitima, que lhes prometia o pagamento de uma taxa mensal 
por ela própria fixada, não deixaram de fazer o que entendiam 
·como um bom negócio, ignorantes de sua ilegalidade"_ Essa 
versão dos acusados, unânime, levou o juiz, primeiro, a dis
pensar a análise individual de cada acusação, saindo para o 
raciocinio único que o levasse à solução do litigio. 

Segundo consta da sentença, "os acusados ,com raris
-simas exceções, eram todas pessoas humildes, incultas, despre
paradas, quase ignorantes, muitos até analfabetos, incapazes 
-de agir com o "animus" exigido pela lei à configuração da 
infração". Foi ainda além: considerou que "fói a vitima 
-quem sempre saiu à procura dos acusados, muitos possuidores 
de economias acumuladas ao longo de anos e anos de tra
balho, outros portadores ocasionais de uma indenização tra
balhista, a todos acenando com um rendimento fácil, garan
tido e vantajoso, o que a ignorância não permitiu reconhecer 
corno ilegal". 

Entendeu o julgador que os réus não exigiram taxa 
quando do empréstimo e esse aspecto seria indispensável à 
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configuração da infração e, muito menos, houve "aproveita.
mento do estado de necessidade da vitima, da sua inexp€riên
cia ou leviandade", pois na época em que os empréstimolit 
foram efetivados a vitima era conceituado comerciante na ci
dade e precisava de dinheiro para amphação de seus negóciot'. 

A análise desses aspectos levou o juiZ' a concluir, ainda, 
nãO' tratar·se de usura. "Usurários seriam os acusados se, 
valendo·se da situação de dependência, inexperiência, falta 
de discernimento ou fraqupza do comerciante, tivessem re..a
Iizado uma opBração em razão da qual, em troca de uma 
prestação qualquer, tivessem obtido vantagem patrimon ial 
em manifesta desproporção com aquelas IJrestações. Com(~ 

a vitima pagou apenas alguma.s ]mrcetas dos juros, não res
tituiu o capital recebido, vantagPIIl nenhuma adveio a quem 
lhe emprestou o dinheiro, ficando a.fastada a hipótese dp 
usura". 

DEOISÃO 

Entendeu o julgador que, "se não houve exigência coativa 
quanto aos juros, nem estipulação de seu montante por parte 
dos acusados; se não se valeram eles de qualquer situação 
de premencia por parte da vítima c se para a grande maioria 
tais juros foram pagos por muito pouco tempo, sem que o 
montante atingisse o equivalente ao capital recebido, capital 
ainda não restituido pelo tomador dos empréstimos não cabe· 
falar-se em usura pecuniária". 

Por isso o juiz absolveu os 90 acusados. Muitos deles, 
porém, depois da sentença, já estão animados. E acham que 
o comerciante merece o troeo: algllDs já entram com ação 
executiva e outros com a esperança de obterem a restituição· 
do dinheiro emprestado, móvel de um negócio que no final 
das contas não foi tão bom como parecia. 

30 -
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ERRO ESSENCIAL PARA ANULAÇÃO DE 
CASAMENTO 

Em autos de anulação de casamento, a Terceira Câmara 
Civil do Tribunal de Justiça do Estado, em acórdão relatado 
pelo desembargador Alves Braga, estudou o problema do erro 
essencial gerador da nulidade do matrimônio. 

"O apelante e sua mulher, ambos de origem nipônica, 
vieram a se conhecer em maio de 1968 quando se realizou 
uma festa de aniversário em casa da ré. N essa ocasião a 
aniversariante, irmã da ré, era noiva do irmão do autor, 
surgindo daí a aproximaçã.o entre ambos. 

Após curto namoro, ficaram noivos em agosto e em 
dezembro do mesmo ano contrairam matrimônio. Não consta 
dos antos que a aproximação dos nubentes tenha resultado 
segundo as tradições nipônicas, cabendo a escolha aos seus 
familiares. Bem ao contrário. a despeitD do rápido e discreto 
namoro, chegaram ao casamrnto livremente, sem que os autos 
registrem qualquer interferência de ambas as familias. 

O casamento, dada a própria natureza dessa instituição, 
pressupõe se conheçam os cônjuges o snficiente para darem 
livremente o seu consentimento e o erro essencial somente 
poderá ser causa de nulidade quando for tal que impeça a 
real manifesta<;ão da vontade. Há que se registrar uma 
desconformidade entre a ordem das coisas e as idéias que 
se tem em mente. 

Ora, nos termos em que foi posta a questão pelo apelado, 
todo casamento seria sempre anulável, já que difjcilmente se 
poderia afirmar o pleno conhecimento por um dos cônjuges 
da identidade ético-social e psico·oocial do outro. O conheci-
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mento da identidade psico-social ou ético-social, resulta da 
análise dos impulsos inconscientes, examinados particular e 
globalmente. Os atos de nossa vida situam-se no nivel psico
biológico, psico'.-soC!ial e psioo-esp1;ritwal" o que revela a com
plexidade do inconsciente, como bem demonstrou a Escola de 
Louvain, liderada por Nuttin. 

Ora, um mecanismo tão sofisticado, envolto de tantas 
sutilezas, não permite, mesmo ao observador mais arguto, 
conhecer a identidade psico-social de um individuo depois de 
alguns poucos contactos. O próprio psicanalista, a quem o 
paciente se entrega e colabora na análise, não terá condições 
de afirmar ser conhecedor desse aspecto da ramificação do 
impulso global. 

Dai não poder ser invocado como fundamento da anula
ção do casamento o erro essencial em relação à identidad,e 
psico-social de um dos cÔnjuges, salvo excepcionalmente, 
quando a conduta do individuo aberra da normalidade. 

No caso em exame, não se depara com essa excepcionali
dade. A ré, possivelmente portadora de temperamento fleu
mático ou introvertido, conforme se depreende dos elementos 
constantes dos autos, sofrendo influência familiar na for
mação de seu caráter e personalidade, passou a reagir de 
forma diferente por influência do novo meio e face ao com
portamento do próprio autor que, segundo testemunhas, por 
ele mesmo arroladas, era dado a agredi-la fisicamente, 

Por outro lado, não foi o autor comnelido a se casal' com 
a ré em tão curto espaço de tempo. Se no esnaço de sete 
meses, depois de pDucos contactos, viu na pretendida a reunião 
de todas as qualidades pORitivafl, Rua conduta não passa da 
"sobrevalorização de reação primitiva" de que fala Stekel, 
introduzindo "na imagem fisica as virtudes que concordam 
com o ideal psiquico" (El Matrimonio Moderno, pág. 68). 

Ora. a desvalorização desse desejo satisfeito ,completado 
pela sua imaginação, foi consequência da sua própria impru
dência. Não procurou o autor conhecer melhor a mulher que 
ia desposar, antecipando-se em marcar o casamento porque 
não queria que seu pai morresse antes de suas núpcias. Seu 
Irmão, ao contrário, embora namorasse a irmã da ré há mais 
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tempo, desmanchou o noivado quando viu que se frustrara o 
seu casamento. 

Se a ré tinha comportamento estranho, o fato chegou a 
ser notado pelo autor antes do casamento que esclarece, em 
seu depoimento pessoal, que a moça era muito "quieta". A 
testemunha por ele arrolada informa "que desde o início do 
namoro foi notado comportamento estranho da ré, no sentido 
de se abster de manter conversações com as pessoas da famiUa 
do autor, limitando-se a cumprimentos". Vale dizer que o 
comportamento psico-social da ré não se alterou depois do 
casamento. Já demonstrava, durante o namoro não ser 
pessoa de fácil relacionamento. 

Logo, não pode o autor, diante das circunstúncias, 
invocar o erro essencial quanto á identidade psico-social de 
Rua mulher para obter o rompimento do vínculo matrimonial. 
Não consta tenha a ré, durante o namoro e noivado, procu
rado mascarar o seu temperamento e ocultar sua verdadeira 
personalidade, de molde a induzir seu pretendente a erro 
quanto à sua identidade. 

Em relação ao segundo fundamento, são unanimes os 
tratadistas em afirmar que o diagnóstico da esquizofrenia 
incipiente, talvez seja o mais difícil de toda a psiquiatria. 
Essa dificuldade se liga ao púlismorfismo dos processos de 
instalação. No inicio essa pskose pode adotar a mascara de 
h'Tande número de afecções psiquiátricas (cf EY_ H. Esqui
zofrenia, ~'Enciclopédia Medico-Cirúrgica", DALAY, J. SENI
KER, P. e GREEN, "O ambiente Familiar dos Esquizofrê
nicos", RACAMIER P. C. "Estudos das Frustrações Precoces" 
- Revista Francesa de Psicanálise, 1953, n. 9 3 e 1954, n. 9 4). 

A par da dificuldade inicial do diagnóstico, a chamada 
esquizofrenia simples, "caracteriza-se pelo desenvolvimento 
insidioso; é a menos florida das manifestações da esquizofrê
nicas. A deteI'ioração mental é lenta e imperceptível, mas 
(:hega às vezes à demencia simples" (cf. J. Alves Garcia, in 
"Psicopatologia Forense", pág. 358). 

Não mais se discute hoje a transmissibilidade à descen
denda da esquizofrenia. Falando sobre a hereditariedade da 
afecç,ão c invocado os estudos dos geneticistas de Munique, 
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mostra o autor citado que algumas doenças mentais e nervosas 
se transmitem dominantemente, enquanto que a esquizofrenia 
é passada aos descendentes em caracteres recessivos" (op. 
cito pág. 140). 

Assim, a esquizofrenia, como acentua Alipio Silveira, 
com apoio na jurisprudência dos nossos Tribunais e na Dou
trina (cf. "Erro Essencjal na Anulação de Casamento" pág. 
101), "entra no quadro das moléstias graves transmissíveis 
por herança". 

A perícia concluiu, de forma categórica, sessapaciente 
uma ("personalidade esquizóide sem manifestas expressões de 
esquizofrenia". E os comemorativos não falam a favor dessR 
psicose, não se registrando antecedentes familiares. 

A impenetrabilidade é traço comum dos esquizóides e 
esquizofrênicos: isso, entretanto, não implica em afirmar que 
o esquizoide seja sempre uma personalidade patológica 
embora, como escreve Cunha Lopes, seja "difícil nos tempera
mentos esquizotímicos separar a personalidade sã da patoló
gica" (cf. "Higiene Mental", pág. 129). 

Ora, o quadro clínico descrito pelo laudo afasta, face à 
ausência evidente de sintomas básicos, a classificação da ré 
como portadora de esquizofrenia. Nem mesmo os fenômenos 
produtivos, característicos de esquizofrênico, foram obser
vados pelo perito. Os fenômenos mediunicos que alega a 
ré possuir, pelas suas característic<'ls, não podem ser havidos 
como manifestações de alucinações esquizofrênicas. Daí 
afirmar o perito não ser a ré portadora de moléstia gravf' 
transmissível por herança. 

Ainda que se admita a possibilidade de se instalar na 
paciente um processo esquizofrênico, mesmo assim não serviria 
esse fato de fundamento da aç~o de anulação de casamento. 
f~ que o simples prognóstico, por mais sombrio, não pode ser 
erigido em causa de anulação do casamento. Somente um 
diagnóstico seguro, que apontasse a ré como esquizofrênica, 
poderia autorizar a rompimento do vinculo, já que esta sim 
é moléstia grave transmissível por herança, ainda que recessi
vamente. Da constituição esquizotímica, entretanto, não se 
extrai as mesmas conseqüências. 
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A prova pericial, não informada pelo autor, antes refor
çada pela prova testemunhal, é negativa em relação ao invo
cado artigo 219, III, do Código Civil. 

Assim, por esses fundamentos, dá-se provimento aos 
recursos para julgar improcedent€ a ação, invertendo-se os 
onus da condenação, devendo os autos voltarem à Vara de 
origem para o julgamento do pedido alternativo de desquite" 
(apelação civel n.~ 205.836, de São Paulo). 
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INFORMAÇÕES VÁRIAS: 

FUNRURAL 

A fim de obter esclar'ecimentos sobre matéria objeto de 
algumas das disposições do Decreto n.~ 69.919, de 11--1-72, 
(lue regulamentou o Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural, o presidente da Associação, Sr. .JÚlio de Oliveira 
f;hagas Neto, dirigiu ao Sr. Diretor Regional da Fumural 
Pffi São Paulo, DI'. Carlos Magalhães Prado, o ofício abaixo 
transcrito, cuja resposta será levada,incontinente, ao conhe
r.imento de nossos colegas, logo após o seu recebimento. 

São Paulo, 23 de agosto de 1972. 

llm. Ç Sr. o 

DI'. Carlos Magalhães Prado. 

nD. Diretor da Regional da FUl1I"ural 

<'m São Paulo. 
Nesta 

A IIASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIOS DA JUS· 
'l'lÇA DO ESTADO DE SÃO .PAUTJÚ", pelo seu Presidente, 
flue esta. subscreve, tem a honra de vir à presença de V. S. a 
fim de lhe expor o seguinte: 

1 ~ Conforme é de seu conhecimento, dispõe o Decreto 
n.~ 69.919, de llde janeiro de 1972, em seu artigo 53, que 
o custeio do PROGRAMA DE ASSIST]:;NCIA AO TRABA
IJHADOR RURAL, instituído pela Lei Complementar n.Q 11, 
de 25 de maio de 1971, será atendido pelas seguintes contri
huições: 
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I - De 2%, devidos pelo produtor sobre o valor compr
cial dos produtos rurais e recolhida: 

a) pelo adquirente, consignatúrio ou cooperativa, que 
ficam sub-rogados ,para esse fim, em todas as obrigações do 
produtor; 

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus 
produtos ou vendê-los, no varejo, diretamente ao consumidor. 

II - De 2,4%, na forma do item II do artigo 15 da 
Lei Complementar n.'? 11, de 25 de maio de 1971. 

2 - Estabelece, ainda., o mesmo artigo em seu parágrafo 
4.9 , que a arrecadação das contribuições referidas no inciso 
l, acima transcrito, bem como das correspondentes multas 
impostas e demais comunicações legais, será realizada, pre· 
ferentemente, pela rMe bancária credenciada para efetuar a 
arrecadação das contribuições devidas ao Instituto Nacional 
de Previdência Socia 1. 

3 - Por outro lado, prescreve, o artigo 165 do decreto 
sob exame, que será obrigatória, a partir do mês de janeiro 
de 1972, para os contribuintes do FUNRURAL, a apresenta· 
ção dos Certificados de Qilltação e de Regularidade de Situa
ção nos mesmos casos e para os mesmos efeitos previstos no~ 
artigos 141 e 142 da Lei n.'! 3.807, de 1960; - sendo que, 

± - Segllndo o precrituado no artigo 109 do mesmo 
decreto, compete às REPRESENTAÇÕES LOCAIS do FUN
RURAL (que poderão abrnnger mais de um municínio do 
mesmo Estado), além da execução de outras atribuições, fi 

de expertir os documentos supra referidas. 

5 - Acontece, entretanto, que esta Associação vem 
recebendo, ultimamente, de muitos de seus filiados em ativi
dade no Inter'ior do Estado, - onde, como não se ignora, são 
predominantes as transações que tem por objeto propriedades 
agrÍColas, - cartas através das quais nos solicitam obtenha
mos, dessa ilustrada Diretoria Regional, esclarecimentos 
sobre alguns pontos da matéria exposta nos itens anteriores; 
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6 - Assim, procurando atender, como nos cumpre, a 
tais associados, tomamos a liberdade dc lhe dirigir a presente, 
a fim de lhe roguI' o obséquio de sua r€sposta, com a urgBncia 
possivel, às seguintes perguntas, formuladas por aqueles ser
ventuários: 

a) No caso do item 2, já existem, em todos os municípios 
do Estado, estabelecimentos bancários devidamente creden
ciados para recolher a contribuição de 2%, a que se refere 
o artigo 53, n_ Q l, alineas "a" e "b" do Decreto número 
G9_919? No caso afirmativo, quais são esses estabelecimento? 

b) Quanto à matéria objeto do item 3, - se a contri
hui\:.ão mencionada for devida, apenas, pelo adquirente, con
signatário ou cooperativa, - ficará o l))'odutol', ou seja, o 
proprietário do imóvel, isento da apresentação dos Certifi
cados previstos nos artigos 141 e 142 da citada Lei D_O 

3_807jGO? 

c) Com referencia às REPRESENTAÇõES LOCAIS, 
a que aludimos no item 4, já se encontram, acaso, devida
mente instaladas? Na hipótese afirmativa, quais os muni
f'Ípios (ou sedes de Comarcas) rm que elas se encontram 
funcionando? 

d) No tocante a essas mesma!> Representações, se nem 
todos os Municípios, ou Comarcas, tiverem sido, ainda, COD

trmplados com a instalação de tais órg-ãos, - e uma vez 
qU!e é da sua competência a l'xpedição dos documentos refe
ridos na alínea "b", do presente item, onde deverão os contri
buintes do FUNRURAL obtn esses docunH'ntos, quando deles 
necessitarem? 

S('m outro motivo, c antecipando-lhe os nossos melhores 
agl'adecimentos pela atenção que se dignar dispensar à pre
/,lente, aproveitamo-nos do ensejo para reiterar-lhe os protestos 
de nossa ('levada considrração e súbito aprêçD_ 
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,JÚLIO DE OLIVEIRA ClIAGAS NETO 

Presidente 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO 
EM CONCURSO DE REMOÇÃO E PROMOÇÃO 
PARA PROVIMENTOS DE SERVENTIAS DE 

JUSTIÇA: 

(Decreto-Lei n. Q 159, de 28/ 10/1969 e 
Provimento n. ~ 2/70) 

1 - Certidão de nascimento ou casamento. 

2 - Certidão do Cartório Eleitoral, provando ser eleitor, 
de que sua inscrição esta em vigor e de haver votado 
nas ultimas eleições ou justjficado sua ausência, Ou 
pago a respectiva multa. 

8 - Prova de quitação ou isenção do Serviço Diilitar. 

4, - Atestado de Idoneidade moral, fjrmado por dois Juízes 
de Direito. 

5 - Folhas corridas passadas pelas Delegacias de Polícias 
e dos Cartór-ios Criminais das comarcas onde residiu 
nos ultimos dois anos, bem como da Justi,ça Fed(yral e 
Atestado de Anteceden.tes passado pelo Senu)o de 
Identijicaç{io do Estado. 

6 - Xerocópia da célula de identidade. 

7 - Certidões passadas pelos cartórios onde o candidato 
exerceu o cargo de escrevente, como do Cartório da 
Corregedoria Permanente respectiva, relativamente à 
existência ou não de faltas disciplinares. 
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8 - Ce1·tidão de tempo de serviço p~sada pela E. Correge
doria Geral da Justiça, referindo-se, in,clus11Je, 8'Obre 
eiástência ou inexistência de fal~ dJiscipl.ina;res. 

9 - Atestado de residência dos dois ultimos anos, passado 
por Delegacia de Policia. 

lO - Atestado de capacidade física c mental passado por 
Centro de Saúde, Posto de Assistência Médico-Sani
tária ou outra repartição oficial estadual. 

11 - Cortidão de quitação parra C01n a Ca;rteira de Previ
dência das Se?'vent~ niio Oficializadas da Justiça do 
Esta40. Se serventuário o candidato, a certidão supra 
referida deverá conter a especificação mencionada no 
§ único do Artigo 71 da Lei n.o. 10.3D3, de 16/12/1970. 

40 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRro~ 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



CONSELHO SUPERIOR DA 
MAGISTRATURA: 

Agravo de Petição - DJ-205 _ 082 - São Paulo ~ Agra
vante: José Battalini - Agravado: Oficial do Registro de 
Im6veis da 11.<' Circunscrição. 

Acordão, 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo dE' 
Petição n. Q 205.082, da comarca de São Paulo, em que é agra
vante José Battalini e agravado o Oficial de R-egistro dr 
Imóveis da 11_'1- Circunscrição: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

O recorrente levou a registro escritura pública de 
compra e venda de im6vel urbano e o agravado suscitou dú
vida para proceder a transcrição, alegando que: 

a) o contrato refere diversas transcrições anteriores, 
uma das quais da VerHas ImobiUária Limitada, que conflita 
com as de Celso David do Valle; 

b) a descrição do imóvel e a colação de várias transcri
ç'ões denota origem vaga, o que descumpre o artigo 244 do 
Regulamento dos Regitros Públicos e não permite assentar·se 
a continuidade dos registros; 

c) a escritura diz respeito e refere a inscrição n.~ 12.186, 
em nome de Virgolillo Adão, pessoa que não partidpou do 
contrato; 

d) a rua Amazonas onde se localiza o terreno objeto da 
escritura, não teve seu nome anteriormente averbado no regis
tro imobiliário; 

e) a Veritas Imobiliária Limitada não apresentou prova 
de quitação de Instituto Nacional de Previdência Social. 
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Após impugnação e regular processamento, o MM. Juiz 
proferiu decisão, acolhendo inteiramente a argumentação do 
Oficial do registro imobjJiúrio e julgando procedente a dúvida. 

O vencido recorreu tempestivamente, reiterando seus 
argumentos, isto é, que a rua Amazonas já teve sua denomi· 
nação averbada; que a prova de quitação de contribuições ao 
Instituto Nacional de Previdência Social podia ser feita pe· 
rante o Registro de Imóveis; que a validade das transcrições 
anteriores da Veritas Imobiliária Limitada não pode ser con· 
testada pelo agrcwado, pois, outras escrituras da mesma 
origem foram transcritas; que o terreno está perfeitamente 
descrito e não houve infração ao Regulamento dos Registros 
Públicos. 

Processado o agTavo, o MM. Jui?"; "a quo" manteve a 
decisão anterior e, nesta instância, o parecer da Procuradoria 
Geral da Justiça é pelo provimento do recurso. 

Os autos baixaram à primeira inst ância, para que se 
pronunciasse, sobre o recurso, o Dr. Curador de R€gistros 
Públicos (f. 47v.). 

Preliminarmente, é de se notar que o dI'. Curador, 
inobstante tivesse duas oportunidades para di:r,er sobre o 
recurso (fls. 39 e 47 v.oL limitou-se a requerer diligência, 
pretensão incompativel com a tramitação recursal. E na 
oportunidade própria, S. Senhoria nada requerera (fls. 22 
v . o e 34 v. o) . A omissão ficou suprida pelo pron unciamen to 
do Ministério Público em segunda instância. 

No mérito, é mantida a conclusão da sentença recorrida. 

Aceita-se, como acentuou o parecer de fls. 45, que o 
imóvel objeto da escritura levada a registro está adequada
mente indiduado no contrato, o que permitiria ao agravado 
descontar a respectiva área do imóvel maior em que se encrava, 
sem ofensa ao art. 24 do decreto n. 9 4.857/39. 

Também se admite que o alegado conflito entre a anterior 
t.ranscrição da Veritas Imobiliúria Ltda. e as de Celso David 
do Valle não ficou demonstrado nos autos. 

Todavia, os demais argumentos da decisão ficam irrefu
táveis .. 
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De fato, a escritura refere intenção de cumprir anterior 
eompromisso de venda e compra, "celebrando com os anu('ntes" 
(f. 5 v. o). Todavül, há no registro imobiUário inscrição de 
eompromisso de venda c compra em nome de Virgolino Adão 
(u. Q 12.186) , pessoa que necessariamente tinha que intervir na 
escritura levada a registro pelo recorrente, para também 
anuir na venda e compra defjnitiva a terceiros. E como se vê 
de fls. 5/6, ele não participou do contrato, o que macula 
absolutamente a avença e, já porisso, impede a transcrição 
pretendida. 

Ademais, a Verüas ImobiJjária Ltda., ao contrário do 
que menciona a escritura, como pessoa jurídica está sujeita 
às restrições do artigo 142 da lei n. Q 3807/60 e, porisso, devia 
comprovar quitação de contribuições ao r. N. P. S., o que 
não fez perante o Tabelionato, ou o Registro imobiliário. 

E a anterior averbação de nova denominação da rua onde 
se situa o imóvel (rua Amazonas) é realmente indispensável. 
Não basta que a alteração de nome seja conhecido do Oficial 
do Registro, ou que já conste à margem de outras transcri\,ões. 
Para atenção à regularidade dos registros e ao principio de 
sua continuidade, a averbação deve ser procedida, pelos inte
ressados, à margem de cada transcrição. E justamente em 
relação às que a escritura apresentada pelo agravante refere 
,ainda não se procedeu tal averbação. 

Custas na forma da lei, São Paulo, 13 de março de 1972. 

(aa) Tácito lrIorboch de (JQes Nobre - Presidente; 
José CMlos Ferreira de Ol'iveira - Corregedor 
Geral da Justjça e Relator - Alceu Cordeiro 
Fernandes - Vice·Presidente Advogado - Dr. 
E'UiCli;des BelAltrm;i;no Teixeira. 
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Agravo de Petição - DJ - 205.893 - Ituverava -
Agvte.: Antonio Alves de Queiroz - Agvdo.: Oficial de [tp . 

gistro de Imóveis da Comarca. 

Acórdão, 

Vistos, relativos e discutidos estes autos de agTavo d<" 
petição n. Q 205.893, da Comarca de Ituverava, em que é agra· 
vante Antonio Alves de Queiroz e é agravado o sr. Oficial do 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca, 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Mllgistra
tura. por votação unânime, dar provimento ao agravo para, 
reformando R decisão recorrida, julgar improcedente R dúvioa 
levantarla pelo Oficial do Registro e mandar que se cancelP 
a inscrição da hipoteca, conforme o pedido do agravante. 

Mediante escritura de confissão de divida e hipotecll, 
lavrada no 1.~ Cartório de Notas e Ofício de Justiça da 
Comarca de Batatais, em 2 de dezembro de 1931, inscrita a 
fls. 40 do Livro n. Q 2-B de Inscrição hipotecária do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Ituverava, sob n.\' 144, 
José Garcia de Barros tornOU-Ae credor hipotecário de Antônio 
Ribeiro de Oliveira e sua mulher. 

O Oficial do Registro de Imóveis recusou-se acancelar a 
inscrição da hipoteca, conforme pedido feito por Anton io· 
Alves de Queiroz, adquirente do imóvel dado em garanba 
real, tendo o MM. Juiz de Direito acolhido a dúvida suscitada 
pelo serventuário, ensejando o presente recurso de agravo, 
interposto pelo interessado no cancelamento da inscrição. 

Razão assiste ao agravante, uma vez que já não subsistem 
tanto a divida, como a hipoteca. 

Ocorreu, na espécie, o desaparecimento da obrigação 
principal e assim a hipoteca, como direito acessório, extin-
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guiu-se verificando-se, destart€, a hipótese prevista no artigo 
S49, I, do Código Civil. 

A prova da extinção da hipoteca, em razão do desapare
dmento da divida, condição exigida para o cancelamento da 
inscrição, estit feita nos autos. Trata-se de débito de agricul
tor submetido ao julgamento da Camara de Reajustamento 
l'konõmico, nos termos do Decreto n.<1 24.233, de 13 de maio 
de 1934 e cuja decisão, beneficiando o devedor e concedendo 
a indenização legal ao credor, importou em quitação, permi
tindo a averbação no Registro de Imóveis. 

Aquela Camara tinl:la, "ex-vi legis", função julgadora, 
no ambito da sua jurisdição especializada e as suas decisões 
mereciam cumprimento e execução. 

As certidões de fls. 10 e 11 referem-se à decisão proferida 
naquele Juizo, pela qual o devedor José Garcia de Barros é 
obrigado a dar quitação plena aos devedores hipotecários. A 
extinção da dívida resulta da decisão proferida, consideran
do-se em conseqüência, extinta a hipoteca, criada precisa
mente para assegurar a eficiência de um direito pessoal, como 
di7- Lafayette. 

Não é só. 

Como dispõe o artigo 817 do Código Civil, o prazo da 
hipoteca não pode ser maior de trinta anos, findo o qual desa
parece a garantia, e não ser que seja renovada mediante 
novo titulo e nova inscrição ainda que a divida se prolongue 
além de trinta anos, em razão de causas suspensivas ou in
t.crruptivas da prescrição, como ensina Carvalho Santos -
"a hipoteca não subsistirá nem mais um dia. Completados 
os trinta anos de sua inscrição, desaparece a hipoteca, de 
pleno direito, passando a divida a ficar sem garantia" . Para 
(lue a hiporeca subsista mister se faz novo contrato e nova 
j nscrição" (Código Civil Brasileiro Interpretado, X 1366). 

Ora, a hipoteca em exame data de 14 de dezembro de 
1931 (fls. 9), há quarenta anos, estando, portanto, irreme
diavelmente caduca, sem efeito, nos precisos termos do art. 
817, do Código Civil, não se justificando mais a permanência 
da l'espectiva inscrição. 
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Em hipótese semelhanh~ já se decidiu que o cancelamento 
da. inscrição é inevitável conseqüência da inexistência da hi
poteca qlie se extinguiu por qualquE'l' um dos modos legais_ 
(Repertório de jurisprudência do Código Civil, Direito das 
Coisas, J_ G_ R de Alckmin, n. o 2092, pág_ 8751876). 

Pelos motivos expostos é dado provimento ao agravo, 
pagas as custas como de direito_ 

São Paulo, 17 de março de 1972. 

(aa) TáC'ito Morbach de ao-es Nobre - Presidente; 
José OwrZ0'8 Fwreitra de OlivevTa ~ Corregedor 
Geral da Justiça e Relator - Sylvio Cardoso 
Rolim - Vice-Presidente em exercicio - Adv(}
gado ~ Dr. FernaniJA> Cordaro'. 

46 -
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Agravo de Petição - 207.299 - São Paulo - Agravante: 
Eugênio dos Santos Frazão - Agravado: Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis da 4.';1. Circo da Capital. 

Acórdão 

Vistos, discutidos e examinados estes autos de Agravo de 
Petição n. Q 207.299 da comarca da Capital, em que é agravante 
Eugê.nio dos Santos Frazão e agravado o Oficial do Cartório 
de Registro de Imóveis da 4.~ Circunscrição da Capital: 

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

I ~ Recebendo o mandado de fls. 5 para cumprimento de 
julgado relativo a anulação de doação de pais à filha por 
ingratidão desta, o agravado suscitou dúvida pelo motivos 
alinhados às Fls. 2·4. Entende que o referido documento não 
poderá ter execução porque os autores ficariam titulares de 
duas transcrições sobre os mesmos imóveis, quando a doação 
ainda prevalece em relação a outra filha do casal, aquinhoada 
com metade ideal dos imóveis. 

Ir - Processada a dúvida, a r. senten<;.-a de fls. 46 verso 
e 47 verso, julgou-a procedente. 

Inconformado, o interessado agTavou de petição, plei
teando sua reforma; e o parecer da Procuradoria Geral da 
Justiça é por seu jmprovimento, fls. 60-61. 

É a conclusão a vingar. 

IH - Eugênio dos Santofl Frazão e sua mulher propu
seram ação ordinária de revogação de doação contra sua filha 
Euza Rossi de Aguiar Frazão, obtendo ganho de causa em 
grau de recurso, fls. 31-34, quando então as doações foram 
declaradas nulas parcialmente (fls. 34). 
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Para a execução do v. julgado, foi expedido o mandado 
de fls. 5 em função do qual a dúvida foi arguida. 

IV - Segundo a certidão de fls. 44·45, o agravante e 
sua mulher doaram a duas filhas dois imóveis, sendo a libera· 
lidade objeto de transcrição n.~ 46.631 e configurando-se a 
transmissão na proporção de 50 por cento a cada beneficiária. 

Em virtude da procedência da ação judicial, a doação 
foi revogada pela metade ou seja, 1l!0 que toca à parte de 
Euza Rossi de Aguiar Frazão, subsistindo a metade perten
('ente à outra filha, Eunira Rossi de Aguiar Frazão. 

Cancelada a transcrição n.'? 46.631 peja metade, revigo· 
l'ada está a transcrição anterior em nome do agrante, ficando 
os imóveis aludidos sujeitos às duas transcrições, sempre por 
metade, a de n.Q 42.693 e 46.631, com as averbações necessárias. 

V - Isto posto, ao ordenar o mandado de fls. 5, a feitura 
de nova transcrição em favor do agravante e de sua filha 
Eunira Rossi de Aguiar Frazão, que não foi parte na ação 
ordinária (e permanecendo integTa a sua metade ideal) ofen
deu, sem dúvida, ao principio da continuidade do registro, o 
que não se concebe. Nem se poderia aplicar o art. 903 do 
Cód. Proc. Civil ao caso, dada a sua diversa finalidade e 
pressupostos de fato. 

Em conseqüência, a decisão está certa e merece confor· 
mação. 

São Paulo, 8 de maio de 1972. 

(aa) TárciD Morbach de Góes Nobre - Presidente; 
J{)sé Cwrlos Ferreitra de Oli1;ei'l'o, - Corregedor 
Geral da Justiça e Relator; Alceu C{)IrdeiJno Fe;r
'nandes - Vice-Presidente; Advogado Doutor -
Washingt.on 'de Barros M onte1.1'O. 

48 -
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Agravo de Petição n.9 DJ 207.420 - Capital - Agra
vante: Pedro Forio; Agravado: Oficial do 7. Q Cartório d.e 
Registro de Imóveis da Capi tal. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Petição n. Q 207.420, da Comarca de São Paulo, em que é 
agravante Pedro Forio e agravado o Oficial do 7.<) Cartório 
de Registro de Imóveis da Capital, 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por cotação unânime, negar provimento ao recurso, 
pagas as custas na forma da lei_ 

O oficial do 7.<1 Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital fez objeção ao registro do formal de partilha extraido 
dos autos de inventário dos bens deixados por Assunta Forio, 
sob a alegação de que o único imóvel partilhado não pertence 
ao espólio, uma vez que havia sidO' alienado a Assunta Del 
Veccluo anteriormente ao falecimento da inventariada. 

O agravante impugnou a dúvida suscitada pelo oficial, 
mas o dr. Juiz de Dir'eito julgou-a, afinal, procedente, ense
jando o presente recurso. A douta Procuradoria Geral da 
.Tustiça opina pelo seu desprovimento. 

A diversidade de nomes com que se apresentam as partes 
interessadas estabelece dúvidas sobre a identidade deles e o 
seu esclarecimento deve ser feito mediante prova testemunhal 
em processo regular, que não será, obviamente, o de dúvida. 

De outro lado, o imóvel adquirido por Pedro Faria, em 
1.926, foi vendido por ele e sua mulher Assunta Forio a 
Assunta Del Vecchio, em 1928, como resultado das escrituras 
de fls. 38 e 41, ambas devidamente transcritas no Registro 
de Imóveis. 
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Afirma o agravante que Assunta Forio e Assunta Del 
Vecchio são a mesma pessoa, com quem ele se casara, !la 
Itália, sob o regime legal ali vigorante, da separação total 
de bens. Mas a alienação a que se refere a escritura de fls. 
41 não altera a situação entre os cônjuges, pois lhe cabe a 
meação sobre o imóvel inventariado e aos filhos a outra 
metade. Na verdade, os cônjuges casados sob o regime da 
separação de bens podem celebrar entre si contratos que não 
deturpem o regime existente. A propósito diz Pontes d(~ 

Miranda: "São licitos entre marido e mulher, separados d<> 
bens, todos os contratos que não colidam com o regime; eSSa 
é a norma única a tender-se. E o de compra. e venda estú 
entre eles" (Tratado de Direito Privado, vo1. III,j431). Na 
espécie, porém, a escritura de venda e compra de fls. 4 L 
apresenta a vendedora Assunta Forio, mulher do vendedol' 
Pedro Forio, como pessoa diversa da compradora Assunta Del 
Vecchio, Essa diversificação acentua-RC eOIll a declaração 
feita na escritura pelo tabelião de que vai ela m;sinada peta 
vendedora, indo assinada por terceira pessoa a r(')go da com
pradora que disse não saber escrever. E a eseritura foi assi
nada por Assunta Forio e por Luigi AtanaRio, a rôgo de 
Assunta Del Vecchio. 

Desse instrumento públieo infere-se, portanto, que com
pareceram perante o tabelião como outorgada compradora e 
como outorgante vendedora duas pessoas distintas, com 014 

nomes, respectivamente, de Assunta Forio e Assunta Del 
Vecchio - "meus conhecimentos e das testemunhas" - como 
consta do instrumento. Se ambas se confundem e se identi
ficam como uma só pessoa, a escritura já não representa a 
verdade, contém uma falsidade ideológica e uma simulação, 
que somente pelos meios regulares podem ser apreciadas. Atk 
então pr'evalece a venda realizada e a transcrição constante 
no Registro, em especial porque a diversidade no Registro, 
em especial porque a diversidade de nomes existente nOH 
documentos apresentados estabelece dúvidas, que somente () 
processo contencioso recomendado pelo artigo 227 da Lei dOH 
Registros Públicos poderá esclarecer. 

Pelos motivos expostos é negado provimento ao recurso. 
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São Paulo, 17 de maio de 1972. 

(aa) Tácito M()rbach de Gio-es Nobre, Presidente; J{).~ô 
OO/l'l08 FerriM-a de Olive-iffa, Corregedor Geral O:a 
Justiça e Relator; Alceu Corde-iro Ferruunde.~) 

Vice-Presidente. 
Advogado Dr. Ennio Monteiro Galembeck. 

D. J. 27-5-n 
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Agravo de Petição n. Q DJ-208.756 - Capital ~ Agvte.: 
Dr. Curador de Registros Públicos - Agvdo.: Amando Fran
co Soares Caiuby. 

ACóRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes aatos de Agravo de 
Petição n.'! 208.756, da Comarca da Oapital, em que é agra· 
vante o Curador dos R.egistros Públicos e agravado Amando 
Franco Soares Caiuby. 

Acordam, em sessão do Oonselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, dar provimento ao recurso. 

O recorrjdo pretende transcrever no 14.'! Oartório do 
Registro Imobiliário da Oapital, a escritura de divisão ami
g-úvel que celebrou com J aymp Protti c outros (fls. IJ5) 0, 

como o Oficial se negasse à prútica do ato, requereu ao MM . 
. Tuiz Conegedor Perman·ent.e que determinasse a medida. 

Ouvido, o serventuário afirmou não sei' possivel a trans
erição, porque os participes da escritura não representam a 
totalidade dos condôminos do imóvel, tanto que vários qui.
nhões .iú se acham lançados em nome de terceiros pela Muni
cipalidade paulistana; porque impossível é a divisão, de vez, 
Ilue o imóvel não provém de um titulo singular e os interessa
dos não filiaram os existentes até a origem da pretensa comu
nhão; porque o imóvel está em área urbana, sem que a nomen
(~latura das ruas hoje existentes tenha sido averbada; porque 
uma parte, atribuída ao recorrente consta como sendo vendida. 
a. terceil'o, conforme escritura também apresentada a registro. 

O Ministério Público opinou pela aceitação do pedido, 
que realmente foi acolhido pela r. sentença de fls. 261-263. 
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Entretanto, outro representante do Ministério Público 
tempestivamente recorreu, argumentando que a transcrição 
não deve ser determinada, porque há, interessados da divi· 
são, posseiros no imóvel, que não participaram da escritura. 
levada a registro, alienações foram realizadas através de 
mandatários cujas procurações são tidas como falsificadas e 
o imóvel tem arruamento não averbado no registro imobiliário. 

O recorrido argumentou, preliminarmente, que o recurso 
não é de ser conhecido, porque, sendo uno c indivisivel () 
M.P., a variação de atitudes, entre o recurso e o pareceI' 
anterior à sentença, implicaria em subversão desses princí· 
pios, o que também demon.stra o descabimcnto do inconfor· 
mismo uI terior. 

Mantida a decisão, nesta instância a Procuradoria Geral 
da Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, 
pela improcedência do recurso. 

A preliminar, como ficou bem salientado no parecer de 
fls. 326, não procpop.. 

A unidade c indivisibilidade do Ministério Público não 
importn na dependência de um de seus órgãos em relação 
a manifestação processual de outro. Todo~ e cada um são 
independentes, "como homem de caráter raciocinando, exa· 
minando e concluindo, no desempenho do sen dever" (Espi
nola FiJho, Comentários ao Código de Processo Penal, voI. r, 
pág. 306), sendo plenamente cabivel, porisso, a divergência 
de opiniões entre eles. E um mesmo representante do M:.P .. 
após ter emitido seu parecer em processo, pode alterar sua 
opinião, sem quebra das qualidades naturais da instituição. 
Por isso, é de se reconhecer legitimidade ativa para o recurso, 
que, tempestivo, merece conhecimento. 

Pelo mérito, acolhe-se a pretensão recursal. 

A compropriedade é anormal estado de donúnio, por 
este se apresentar subjetivamente plúrimo. Porisso, a lei 
admite a extinção do condominio, mediante divisão da coisa 
comum (art. 629 do C. C. ), tanto judicialmente (art. 632 do 
C.C. e art. 415 do C.P.C.), como mediante acordo dos inte
ressados (Clovis Bevilacqua), Comentários ao Código Civil, 
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voI. 3, pág. 183). E, para que ocorra validamente a divisão 
arn..igável, entre outros requisitos é mister que: 

a) o bem seja uno, materialmente individuado, e admita 
a repartição: 

b) que todos os condôminos participem do ato jurídico 
I"!~presentativo da concordância. 

No caso, admite-se que a escritura levada a registro tem 
por objeto imóvel com a qualidade em primeiro lugar salien
tada; mas, não se aceita que o outro requisito esteja presente 
110 contrato. 

De fato. corno salientou a senknça, realçando a boa 
pesquisa de fls. 245/259, a titubridade do imóvel remonta à 
transcrição n.O 26.621, da 1.'-' Circunscrição Imobiliária da 
Capital, via da qual Pedro Rodrigues Pereira adquiriu o 
"Sitio Ihirapuera", com divisas determinadas e especifieadas 
mil tanto imprecisamente, mas, a lém dr estarem conforme às 
designações da época antiga, foram idôneas a caractrI'Ír,ar' o 
hem. Trata-se, pois, de imóvel originariamente uno. 

Posteriormente, o terreno foi alienado, em partes, a 
Elvira Magro (transcriçÕ€s ns. 25.009 e 47.051), ,Jayme Protti 
(' Olympio Monteiro (transcrição n.~ 33.918), Fernando Fieschi 
(~ Amando Franco Soares Caillhy (transcrição n. Q 47.034). 
E depois, OCOrrel'flm novas alienações por parte de Elvira 
Magro (trflnscrições ns. 20.589, 27.R8G, 28.371, etc.), bem 
(~omo de Jayme Protti, Olympio Monteiro e Ferrl1cio Fieschi 
(fIs. 45 v.). 

Ora. é certo que não colhe o argumento de que eventuais 
posseiros do imóvel devessem participar da divisão, que atende 
apenas à eliminação do condomínio; mas, também é verídico 
que a presrnça de todos os co-proprietários é condição indis
pensável para a validade do ato divisório. E, como ficou 
declarado no próprio titulo levado a registro (fls. 45v. e58), 
alguns dos condôminos alienaram suas partes, ou parcelas 
destas, a terceiros não identificados nos autos. Isso hasta 
]Iara se concluir que a transcrição é impossivel. 

Entretanto, hú mai s. 
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o imóvel objeto da escritura em exame é descrito no 
Y'egistro imobiliário como propriedade rural, que realmente 
foi no passado, e os contratantes realizam a designação da 
pretensa divisão enquadrando suas partes em território 
urbano, qualidade atual do bem. Todavia, como a alteração 
<la natur'eza do terreno não consta do registro imobiliário (o 
<}\1(\ se conseguiria mediante averbação da passagem do ter
I'C'no de rural para lll'bano e situaç:ão do arruamento que hoje 
() corta e rliminui as áreas disponíveis), é imposf;ível esta· 
helecer·se filiação comparativa. Este Conselho já decidiu 
que "no tocante à descrição dos imóveis, deve o título de 
transmü;são ajustar·se ao que consta das transcrições ante
dores, sem caracteristicos e confrontações que delas se afas· 
tem. Se os caracteristlcos e confr'ontações nas transcrições 
anteriores são imprecisos ou inexatos, cumpre promover a 
eorreção deles, através dos meios judiciais próprios, para 
respeito a dil'eito de terceiros" (R.J. T.J., vo 1. XII, pág. 438), 
conclusão que, mutatis mutandi, serve para a hipótese. Se 
o título no,o, ainda que formalmente correto, não permite 
total adequação à transcrição anteriol'~ registrado não pode 
Her, para obediência ao princípio à continuidade dos registros. 
E tal adequação deve resultar da literal expressão da descri· 
ção do imóvel, ou da reunião de suns partes no caso de divi
são, condição <lue a escritnra levada ao Oficial da 14." Cir
i'llTIscrição I mobillá ria não apresen ta. 

De ontro lado, dividir é extremar parteR, o que equivalE' 
i\' rli7.pr C)UP carla um dos interessados deve ficar com pedaço 
determinado. E o de Elvira Magro não tem essa caracterís· 
tica. rlc vez ql1<~ l-. d<,scrito apenaI'; eomo ,1.rea de certa dimrnsão, 
mas sem loea.lização na. gleha. E, ' ademai1'l, há reff'rência a 
lima diminuição, correspondente ao que por ela anteR "foi 
vendi.do e rlevidamente transcrito" (fls. 58), que não admite 
nenhuma individuação. ESRas circunstâncias tornam total
mente impJ.'('ri:;;;1 a separação dessa p<1l'te e. por via de con· 
f.: t>qüênci:1, tamlJém hú impreeisilo dn OOS outros condôminos, 
inclusiye o ora recorrido. 

Tais imprecisões impedem realmente a transcrição, mE's, 
mo despreza ndo·se o fato de que h<Í contr'adição de títulos, 
tanto que Bhira MagTo pela escritura destes autos entrega 
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parte certa ao recorrente, enquanto por outro titulo aparenta 
tê-la alienado a terceiro (escritura de venda e compra do 
8.9 Tabelionato, livro n.O 559, fls. 81 v.). E ainda que se 
repelisse a eventual falsidade das procurações em causa pró
pria para alienações anteriores, objeto de impugnação do 
recorrente, a conclusão não poderia ser outra. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 7 de junho de 1972. 

(aa) Tácito- kJorbach -de Góes Nobre, Presidente; José 
Catrlos Fm-reilrade Oliveira, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator; Alceu Oardeilro Fetrnandes, 
Vice-Presidente. 
Advogado DI'. Paulo de Souza Carracedo. 

D. J. 1.0·7-72 
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Agravo de Petição n. Q DJ-207.924 - Capital - Agvre. : 
Comnanhia Conorado de Hotéis - Agvdo.: Oficial do 14.7 
Registro de Imóveis da Capital. 

Acórdâ,o 

Vistos. relatados e discutidos estes autos de agravo de 
petição n. Q 207.924. da coml:lrca da Capital, em que é agravante 
Companhia Coronado de Hotéis e agravado Oficial do 14.Q 

Registro de Imóveis da comarca, 

Acordam, os membros do Conselho Superior da Ma
gistratura, por votação unânime, em negar provimento ao 
recurso. 

O agTavado adiou transcrição de escritura de compra e 
venda, afirmando que o imóvel, seu objeto, correSDonde a 
parte ideal e, por isso, não podia ser alienado como localizado 
no todo, sem a concordância dos condôminos. Ademais, é 
descrito como confrontando com ruas, cu.ia existência e deno· 
minação não estão averbadas no registro imobiliário. 

Após impugnação, em que a agravante negou a existên
cia do condominio, o dI'. Curador opinou pela realização de 
pericia para levantamento de toda a área em que se inclui 
e parte alienada. 

O MM. Juiz tl.tular tia Vara <los Rebristros Públicos 
julgou improcedente a dúvida argumentando inexistir impe
dimento legal a que o condômiuo aJiene sua parte indivisa, 
ressalvando que a denominação atual das ruas deve ser 
procedida. 

Agravou o dI'. Curador, argumentando ser legalmente imo 
possivel a transcrição e o MM:. Juiz Auxiliar reformou a 
decisão anterior, aJirmando que, mesmo não se tratando de 
alienação de área ideal, o registro não é de ser feito porque 
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tal parte não cstá descrita eom seguraD<~a, não se sabe se 
realmente está inclnida em área maior, falta averbação dc 
denominação de ruas de sua confrontação e há conflito de 
titularidade em relação ao imóvel. 

O recurso I';ubiu a pedido da Companhia Coronado de 
Hotéis e a Procuradoria Geral da Justiça opina pelo impro
vimento do agravo_ 

,Já decidiu este Conselho, examinando o agravo de peti
ção n_ Q 208.756 que a área antes conhecida como "Sitio Ibira
pu era" se origina da transcrição n. Q 26.621 da 1.~ CircunscrÍ
ção Imobiliária da Capital, lançada em nome de Pedro 
Rodrigurs. O im6vel, originariamen t~ lIno, foi alienado em 
partes ideais a diversas pessoas (Elvira Magro, transcrições 
ns. 25.009 e 47.051; Jayme Protti e Olympio Monteiro, trans
crição n. Q 33.918; Fernando Fieschi e Amando Franco Soares 
Cainby, transcrição n." 47.034, etc.), algumas das quais ven
deram o todo, ou parte do adquirido a terceiros (transcrições 
ns. 25.589, 27.886, 28.371, etc.). Portanto, é inegúvel qne o 
referido sitio, hoje localizado em área urbana, se constitui em 
condomínio. 

Ora, se é certo que os consenhores podem alhear a res
pcctiva parte indivisa (art. 623, n. UI, do Código CiyiJ), 
também é correto que para ser a alienação correspondente 
a parte certa e determinada, localizada em divisas e confron
tações inseridas no todo, é indispensúvel ou a concordância 
de todos os condôminos, ou qne tal parte venha a constituir-se 
justamente na cabente ao alienante em divisão procedida 
(Washington de Barros Monteiro), Cnrso de Direito Civil 
Direito das Coisas, pág. 198; J. A. Maria Motta, Condominio 
e Vizinhança, pág. 4G). 

Assim, como José Donato de Araújo adquiriu de Elvira 
Magro uma gleba "pro inrliyjso" (transcrição n. 0 108.054: 
fls. ] G), passou a também ser condômino na (LI·ea total e, 
Rem aquicseênôa dos demaiR consenhores e Rem divisão, não 
podia extremar parte dela e localizá-la no "Sítio Ibirapuera". 
Como a PRcritura levada a registro, através da qual José 
Donato de Araújo vendeu parte do recebido à agravante, tem 
() defeito de pretpIH1er que o objeto da alienação seja coisa 
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c.el'ta e determinada, realmente não podia ser transcrita no 
registro imobiliário. 

Ademais, a integridade do imóvel é descrito no registro 
no registro como área rural e a agravante pretende localizar 
HUll part.e descrevendo-a como área urbana. Isso só não im
I~dil'ia a transcrição se, antes, houvesse averbaç.ão da exis· 
t.ência de todo o arruamento hoje existente (e não só da deno· 
minação de algumas ruasL pata que se atenda ao princípio 
da continuidade dos registros. Tanto que já decidiu este 
Conselho que "no tocante à descrição dos imóveis, deve o 
titulo de transmissão ajustar-se ao que consta das transcri· 
ções anteriores, sem característicos e confrontações que delas 
se afastem" (R.. J. '1'. J., vo1. XII, pág. 438) . 

Pelo exposto, mesmo se desprezando o argumento de' que 
haveria conflito de titularidade relativo ao imóvel, que não 
ficou bem esclarecido nos autos, o cer·to é que o titulo real
mente não pode ser transcrito. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 22 de junho de 1972. 

(aa) Táaito M07'bach de Góes Nobre, Presidente ; José 
Oarrlos Ferreirra de Oli1Jevra, Corregedor Geral da 
.Justiça e Relator; Alce1~ Oordeifro Fernande8, 
Vice-Presi den te. 
Advogado DI'. Alvaro José Nabum. 

D. O. ,I. 2-8-72 
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Agravo de Petição n. Q DJ·207.581 - Santa Cruz do Rio 
Pardo - Agvte.: Departamento de Estradas de R<>dagem do 
Estado de São Paulo - Agvdo.: Oficial do Cartório de 
Registros Públicos. 

Acórdão 

Vistos, examinados e discutidos estes autos de Agravo 
de Petição, n. Q 207.581 da comarca de Santa Cruz do Rio 
Pardo, em que é agravante o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo e agravado o Oficial de 
R.egistro da Comarca. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra· 
tura, por votação unânime, em dar provimento ao recurso. 

I - O agravado suscitou dúvida quanto à transcriçã:o 
dos títulos apresentados pela Fazenda do Estado c pelo agra· 
vante. R€lativa.mente à escritura de doação lavrada aos 8 
de abril de 1909, em que figura como outorgante Fermino 
Olimpio de Carvalho, não consta a transcrição anterior e nem 
certidão negativa em nome do doador. 

Alega o Oficial, outrossim, que os titulas referentes à 
carta de adjudicação extraída da ação expropriatória movida 
contra Adernar Junqueira e à escritura de desapropriação 
amigável, em que são outorgantes expropriados Angelo Ma· 
rostica e sua mulher, omitem as transcrições anteriores. 

II - A dúvida foi julgada procedente (fls. 22/24 -
autos n. Q 86/71). Inconformado, o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de São Paulo recorreu, não o fazendo 
a Fazenda do Estado. (fls. 48 v./54) . Nesta instância o 
parecer da Procuradoria Geral da Justiça (fls. 46/47 - autos 
n.~ 73/71) é pelo provimento do agravo interposto. 

É a conclusão a prevalecer. 
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III - No que toca à carta de adjudicação alusiva à 
ação de desapropriação inumtada contra Adernar Junqueira 
ainda que discutível seja a necessidade de haver menção à 
transcrição anterior, verifica-se na espécie, que há prova da 
pretendida transcrição, consoante a certidão de fls. 19 (autos 
n.9 73/71). 

Face ao debate estabelecido, respeitado está o principio 
da continuidade do registro, previsto no art. 244 do decreto 
n_ O 4.857 (apenso s/no fls. 4/7). 

IV - Por outro lado, a escritura de desapropriação 
amigável, passada por Angelo Marostica e sua mulher (apen
so s/no - fls. 9/10), possui as transcrições anteriores, seja 
a que pertenceu à comarca de Ourinhos, seja a atual, da 
(;omarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o que passou desaper
cebido na primeira instâ.ncia. 

V - Nestas condições, dá-se provimento ao agravo, para 
. se procederem às transcrições reclamadas. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 14 de junho de 1972. 

(aa) Tácito M orbach de Góes Nob're, Presidente; J<Jsé 
OOlrbos l!'erreÍtra de OUveiJra, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator; Alceu GOl/'"deirro Ferna;ndes, 
Vice-Presidente. 
Advogado Dr. Antonio Evarist<> Marot. 

D. O. J .. 2-8-72 
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Agra vo de Petição n. ° DJ-210-79G - Campinas - Agvw. : 
Rodolfo Rhor - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 

Acórdão 

Vistos~ relatados e discutidos estes autos de agravo (1(' 
petição n.O 210.796, da comarca de Campinas, em que é agra
vante Rodolfo Rhor e agravado o RI'. Oficial do 1.0 Cartório 
de Registro de Imóveis. 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, dar provimento ao recurso, 
pagas as custas como de direito. 

O Oficial do 1.0 Cartório de Registro de Tmóyeis levant.ou 
dúvida em proceder à transcrição da escritura de compra (' 
venda lavrada nas notas do 1.0 Cartório de Notas da Co
marca, em 3 de agosto de 1971, porque na lavratura da escri
tura não foram obedecidos preceitos da legiRlação federa 1. 
Sendo a vendedora uma pessoa juridica, a eRcriturH deveria 
mencionar o número de sua inscrição no C.O.O. e versando a 
referida escritura uma compra e veuda de ünóvel, mister Sp 

fazia a apreseutação ao notário público do "certificado dc' 
quitaç.ão" (CQ), expedido pelo Instituto Nacional da Previ
dência Social. 

Manifestou-se o agravante, dizendo que a escritura em 
questão se refere a um compromisso de compra e venda cele
brado e registrado anteriormente à lei número 3.807, de 2(; 
de agosto de 1960, e ao decreto federal número 57.307, de 
23 de novembro de 1965 que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de mencionar o número de inscrição no C.G.C. do outorgante 
vendedor. 

Ofieianuo no feito, o DI'. Curador opinou pela impr()(~c
dência da dúvida (fls. 50). 

11 OI Jo:1'nr DA ASSO('[,\Ç"O DOS ~lmVE}lTU.\I{II)., 

])J.: .1l:STIÇA l)() ESTADO J)I.; ~,\O PAULO * 



POI' sua vez, o INPS, embora admitindo "certa flexibili
dade na jurisprudência" admitiu a dúvida levantada (fls. 52). 

A final, a dúvida foi julgada procedente, ensejando o 
recurso de fls. 74, que obteve parecer favorável da douta 
Procuradoria Geral da Justiça (fls. 85). 

Dá·se provimento ao recurso para, reformando a decisão, 
determinar a transcrição da escritura. 

A escritura definitiva de compra e venda em questão, 
lavrada em 13 de agosto de 1971 (fls. 13/14) e cujo registro 
foi negado pelo sr. Oficial do Registro de Imóveis, se refere 
à um compromisso de compra e venda, de caráter irrevogável 
e irretratável, celebrado em 29·3·60 e devidamente inscrito 
no Registro de Imóveis, em 5·5·60 anteriormente, pois, à lei 
n. Q 3.807 de 26·8·60. Assim, se promessa de venda foi anterior· 
à lei que instituiu o requisito - certificado de quitação 
(CQ) - não se pode exigir tal certidão, porque a lei não 
pode retroagir para alcançar fatos passados, já consumados. 

É de se observar, a propósito, que "com a inscrição no 
Registro de Imóveis, a promessa passa a ter efeitos reais, 
consistentes nos dois seguintes: oponibilidade erga omnes, 
excluindo, assim, qualquer direito real oposto, que haja sido 
inscrito posteriormente; realização compulsória do contrato 
pela intervenção judicial, suprindo a vontade do promitente 
vendedor, no caso de recusa" - (Serpa Lopes, Tratado dos 
Registros Públicos, vo1. IV /441), circunstância que salienta o 
descabimento da exigência, de vez que já garantido ao com· 
prador do apartamento referido na eseritura o direito à adju· 
dicação compulsória. 

E há mais. 

Trata-se de prédio construido, com "habite-se" de 10 de 
janeiro de 1961, antes da vigência do Decreto-lei n. Q 66/66. 

Efetivamente, conforme o disposto no artigo 141, pará
grafo 4.", da lei n.'1 3.807/60, com a nova redação dada pelo 
Decreto-lei n.O 66, de 21-11-66, o certificado de quitação (CQ) 
somente será exigido "para a primeira operação a ser reali
zada com prédio ou unidade imobiliária após sua construção, 
seja de promessa de venda, de compra e venda, de cessão E' 
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transferência ou de promessa de cessão de direitos aquisiti
vos", {lU seja, o CQ passou a ser exigido, nessa hipótese, 
somente a partir de 21 de novembro de 1966 data da lei -
não se aplicando dest'arte, ao caso presente, em que a cons
trução terminou em 1961-

Por outro lado, manifestando-se no processo, {l Instituto 
Nacional de Previdência Social não reclamou qualquer débito 
previdenciário sendo lícito presumir, portanto, a sua inexis
tência, mesmo porque a outorgante vendedora Lopes Serra 
Ltda_, encerrando suas atividades há mais de cinco anos, 
deixou de ser contribuinte da Previdência. A existência de 
algum débito previdenciário, se houvesse, sem dúvida seria 
denunciado pelo Instituto, nestes autos. 

Finalmente, dispensável, também, a eXlgencia de apre
sentação de inscri~~o no C.G.C., porque a escritura em 
questão diz respeito a promessa de venda irretratável e 
irrevogável, feita anteriormente ao decreto federal n. ~ 57.307, 
de 23-11-65, que dispõe sobre a obrigatoriedade de faíler 
constar o n. 9 de inscrição no c.a.c. do outorgante vendedor. 

Por esses fundamentos é dado provimento ao recurso, 
para determinar que o Serventuário do Cartório do Registro 
de Imóveis proceda à transcrição da escritura, prejudicadas, 
assim, as providências determinadas pelo Juízo, a fls. 72. 

São Paulo, 14 de julho de 1972. 

(aa) Tácito Morbach de Góes Nob'l'e, Presidente; José 
O{J/J'los F'er1-eira de Olive-im) Corregedor Geral da 
J m;tiça e Relator; Alceu Oord6tÍJro Fe;rnandes, 
Vice-Presiden te. 
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Advogada Dea. Anna Angélica Fagundes. 
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Agravo de Petição n. 9 DJ-210.422 - Ribeirão Pires -
Agvte.: Rede Ferroviária Federal S.A., pela sua Unidade de 
Operação - 9.~ Divisão, Santos a Jundiai - Agvdo.: Oficial 
do Registro de Imóveis da Comarca. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Petição n. Q 210.422, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é 
agravante a Rede Ferroviária Federal S.A., pela sua Unidade 
de Op€ração, 9.~ Divisão, Santos a Jundiai, e agravado o 
Oficial do Registro de Imóveis da Comarca: 

Acordam, em sessão do Conselho Superior da Magistra
tura, por votação unânime, em negar provimento ao recurso. 

Trata-se de recusa oposta pelo Oficial do Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Pires, ao registro 
de uma escritura pública de cessão~ ou doação com encargo, 
lavrada em 28 de janE'iro de 1885 e referente à: "umas terras 
situadas no bairro do Pilar~ frequezia de São Bernardo, termo 
e comarca da Capitnl" --em que figuram como out()rgantes 
Francisca Marin de Lima e outros e outorgada a Companhia 
de Estradas de Ferro Santos a Jnndiai, cujos bens foram 
incorporados pela União ao patrimônio da Rede Ferroviária 
Federal S.A., constituída para execução dos serviços ferro
viários após a encampação da antiga estrada de ferro The 
Rão Paulo Railway Co. Ltd. 

A dúvida, devidamente processada, foi afinal julgada 
procedente pelo MM. Juiz de Direito, ensejando o presente 
recurso de agravo de petição, em que se verificou a manifes
tação da douta Procuradoria Geral da Justiça p€lo seu im
provimento. 

Merece confirmação a decisão ~o-ravada. 
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A escritura apresentada, embora lavrada em 1885, so
mente agora foi levada ao registro, est.ando, portanto, sujeita 
às exigências do decreto n.0 4.857, de 1939, relativo aos re
gistros públicos, uma vez que não se refere a imóvel irregis
trúvel, ou não sujeito ao registro, como os que estão fora do 
comércio. 

A transcrição dos titulas para o efeHo de> aquisição de 
domínio é ato obrigatório a ser efetuado na cartório da situa
ção do imóvel, "ex-vi" do disposto no ar't. 179, d-o citado decreto. 

A primeira nrificação a ser feita pelo Oficial diz res
peito a sua competência para a prática do ato, uma vez que () 
registro feito púI' Oficial incompetente é nulo. Na espécie, 
o Senrentuário põe em dúvida a sua competência pois a escri
tura refere-se a "umas terras no bairro do Pilar, freguezia 
de São Bernardo, termo e comarca desta Capital", e que 
sempre foram conhecidas como pertencentes ao território do 
município de Mauá. 

Ora, o titulo deve ser levado ao cartório competente, se
gundo os limites territoriais est:'tbelccidos pela lei reguladoJ'u 
oa divisão territorial da Comarca. O Oficial do Cartório, 
se não encontrar no titulo elementos que demonstrem encon
trar-se o imóvel dentro da sua circunscrição territorial, deve 
abster·se de praticar o ato solicitado para que este não re
sulte nulo. 

Efetivamente, entre os requisitos exigidos para a trans
crição está o que se refere a circunscrição judiciáda ou admi
nistrativa em que é situado o imóvel, conforme o critério 
adot.ado pela legislação local (art. 247, 3.ry, decreto citado). 

A ausência dos característicos e confrontações do imóvel, 
rlc outro lado, pode ensejar dúvida a respeito de sua situação, 
tornando-o, além disso, in identificável e impossibilitando o 
seu registro, como ocorre na espécie. 

A individuação do Jmóvel não ficou claramente estabele
cida em face dos termos vag-os e imprecisos de sua descrição, 
com o que se deixou de cumprir um dos requisitos mais im
portantes exigidos pela lei dos registros públicos e destinado 
a fOl'npCCl' a certeza do domínio sobre determinado imó\'el e a 
fixar a eontinuidade do registro. 
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Além disso, como decidiu o Magistrado ao acolher a 
dúvida, a cessão diz respeito a parte certa de um imóvel em 
condominio, havido a titulo sucessório. Já decidiu este Con· 
selho que use é certo que os consenhores podem alhear a res
pectiva parte indivisa (art. 623, n. UI, do Código Civil), 
também é correto que para ser a alienação correspondente a 
parte certa e determinada, localizada em divisas e confronta
ções inseridas no todo, é indispensável ou a concordância de 
todos os condôminos, ou que tal parte venha a constituir-se 
justamente na cabente ao alienante em divisão procedida 
(ViTashington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, 
Direito das Coisas, pág. 198; A. Faria Motta, Condomínio e 
Vizinhança, pág. 46)" - Agravo de petição n. Q 207_924, da 
Capital, (D_ J. de 1-7-72, pág. 6). 

O decurso do tempo (1885-1971) de que socorre a agra
vante não se substitue ao consenso dos condominos, valendo 
apenas para a consolidação de posse. 

Pelos motivos expostos e acolhendo o parecer da douta 
Procuradoria Geral da Justiça e negado provimento ao agra
vo, confirmando-se a decisão agravada também por seus fun
damentos. 

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 14 de julho de 1972. 

(aa) TámtJo M orboch de G6es Nobre) Presidente ; José 
Catrlos Fernwra de OlM;eVra) Corregedor Geral da 
,Justiç,a e Relator; Alceu Ootrdeiro F()rtUl/ndes) 
Vice-Presidente. 
Advogado DI'. Luiz Xavier de Lima_ 

D. J., 26-7-72 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL: 

LEI COMPLEMENTAR No'> 11 - DE 25 DE 
MAIO DE 1971 

I nstitwi () P'roqr(lJ1'M, de Assistência 'a-o Tmba
lhador Rural, e dá outms '{JroL'id.fncias, 

o Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. L~ É instituldo o Programa de Assistência ao 
Trabalhador Rural ( PRO RURAl,), nos têrmos da presente 
Lei Complementar'. 

§ L" Ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 
- FUNRURAL - diretamente suhordinado ao Ministro do 
'rrabalho e Previdência Social e ao qual é atribuída perso
nalidade juddica de nature7,H, autárquica, caberlt a execução 
do ,Programa de Assistência ao Trabalhadol' Unral, na forma 
do que dispuser o R.egulamcnto desta Lei Complementar. 

§ 2.9 O FUNRURAL gozará em tôda a sua plenitude, 
inclusive no que se refere a seus bens, serviços e ações das 
regalias, privilégios e imunidades da União e terá por fÔro 
() da sua sede, na Capital da República, ou o da Capital do 
Estado para os atos do âmbito dêste. 

Art. 2.9 O Programa de Assistência ao Trabalhador 
H.m'al consistirá na prestação dos segllintes beneficios: 

I - aposentadoria por velhice; 

TI - aposentadoria por invalidez; 

III - pensão; 
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IV - auxilio-funeral; 

V - serviço de saúde; 

VI - serviço social. 

Art. 3.'1 São beneficiários do ProgTama de Assistência 
instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural r 
seus dependentes. 

§ 1.9 Considera-se trabalhador rural, para os efeitoR 
desta Lei Complementar: 

a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural 
a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie; 

b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, 
trabalhe, na atividade rural, individuallliente ou em regime 
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos mem
bros da familia indispensáyel à própria subsistência e exer· 
cido em condições de mútua dependência e colaboração. 

§ 2. 9 Considera-se dependente o definido como tal na 
Lei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior em 
relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência Social. 

Art. 4.'1 A aposentadoria por velhice correspDnderá a 
uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta por 
cento) do salário minimo de maior valor no Pais, e será devida 
ao trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta (' 
cinco) anos de idade. 

ParágTafo único. Não será devida a aposentadoria a 
mais de um componente da unidarle familiar, cabendo apenas 
o lwn0fício ao respectivo ch('fe ou arrimo. 

Art. 5. 9 A aposentadoria por invalidez corresponder;'t 
a uma prestação igual à da aposentadoria por velhice, e com 
ela não acumulável, devida ao trabalhador vitima de enfermi· 
dade ou lesão orgunica, total ou definitivamente incapaz para 
o trabalho, observado o principio estabelecido no parágrafo 
único do artigo anterior. 

Art. 6.° A pensão por morte do trabalhador rural, con· 
cedida segundo ordem preferencial aos dependentes, cODsis· 
tirá numa prestação mensal equivalente a 30% (trinta pOI" 
cento) do salário mínimo de maior ,-alor no Pais. 
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Art. 7. Q Por morte presumida do trabalhador, declarada 
pela autoridade judiciária comp€tente, depois de seis meses 
(le sua ausência, será concedida uma pensão provisória, na 
forma estabeleôda no artigo anterior. 

A rt. 8.~ Mediante prova hábil do desaparecimento do 
trabalhador, em virtude de acidente, desastre ou catástrofe, 
seus dependentes farão jus à pensão provisória referida no 
artigo anterior, dispensados o prazo e a declaração nele 
exig:idos. 

Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do traba
lhador, cess!uá imedint.-'lmente o pngnmento da pemão, deso
hrigndos os beneficiários do reembôlso de quaisquer quantias 
recebidas. 

Art. 9.9 O auxilio-funeral serú 11('\'ic10, no importe de 
11m salário minimo regional, por mOl'tl' do tl'abalhador rural 
chefe da unidade familiar ou seus dependentes e pago àquele 
Ilue comproyadamentr lwuvrr p"ovidpnciado, ~IS SUaS expensas, 
,J sepultamento respectivo. 

Art. 10. As importânciaR devidas ao trahalhaclor rural 
serão pagns caso ocorra sua morte, aos seus (lependcntes, e 
na falta dêsses, reverterão ao P UNRUnAI,. 

Art. 11. A concessão das lH'eRtações pecuniúrias asse
guradas por esta Lei Compl(>mentar spI'i'ío devidas a partir 
do mês de janeir'o de 1972, arr'edondando-se os respectivos 
valores para a unidadr de e['u7Riro imediatamente superiOl", 
quando fôr o caso, inclusive em relação às quotas individuais 
da p€llsão. 

Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados aos bene
ficiários, na escala que permitirem os recursos orçamentários 
do FUNRURAL, em regime de gratuidade, total ou parcial, 
segundo a renda faroil iar do trabalhador ou dependente. 

Al't. 1:3. O Serviço Social visa a propiciar aos benefi
('íÚl'ios melhoria de seus hábitos e de suas condições de 
pxistência, mediante ajuda pessoal, nos desajustamentos indi
viduais e da unidade familiar e, predominantemente, em 
i'luas dh'ersas neeC'Rsidades ligadas à assistência prevista nesta 
L('i, p SPl"á pl"C'stado com a amplitude que ~rmitircm os re-
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<~ursos Ol'l;<illl:'ntál'ius do Pl: 
hilidad<:s locais. 

pos:.;i· 

Art. 14. O ingresso do trabalhador rural e dep€ndentes, 
abrangidos por esta Lei Complementar, no regime de qualquer 
entidade de previdência social não lhes acarretará a perda 
do direito às prestações do Programa de Assistência enquanto 
não decorrer o período de carência a que se condicionar a 
<~oncessão dos benefícios pelo novo regime. 

Art. 15. Os r'ecursos para o custeio do Programa de 
Assistência no 'l'rabalhador R.ural provirão das seguintes 
fontes : 

I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo 
prodntor, sobre o valor comercial dos produtos rurais e 
recolhida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que 
ficam subrogados, para esse fim, em todas as obrigações do 
produtor; 

b) p€lo produtor, quando êle próprio industrializar seus 
produtos ou vendê-las, no varejo, diretamente ao consumidor. 

II - da contribuição de que trata o artigo 3.<) do De
ereto-Lei n.') 1 .146, de 31 de dezembro d e 1070, a qual 
fica elevada para 2,6 % (dois e seis décimos por cento), 
<:i1benoo 2,4 0/r, (dois e quatro décimos por cento) ao 
FUNRURAL. 

§ 1.~ Entende-se como produto rural todo aquele que, 
não tendo sofrido qualquer- processo de industrialização pro
venha de origem vegetal ou animal, ainda quando haja sido 
I:mbmetido a processo de beneficiamento, assim compreendido 
um processo primário, tal como descaroçamento, pilagem, 
descascamento ou limpeza e outros do mesmo teor, deRtinado 
à preparação de matéria-prima para posterior industrialização. 

§ 2. 0 O recolhimento da contribuição estabelecida no 
item I deverá ser feito até o último dia do mes seguinte 
àquele em que haja ocorrido a operação de venda ou trans· 
formação industrial. 

§ 3.~ A falta de recolhimento, na época própria, da 
(:ontribuição estabelecida no item I sujeitará, automatica-
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mente, o contribuinte à multa de 10ro (dez por cento) por 
semestre ou fração de atraso, calculada sôbre o montante do 
débito, a corr'cção monetúria deste e aos juros moratórios dl' 
1 % (um por cento) ao mês sobre o refprido montante. 

§ 4.\> A infração de qualquer dispositivo desta Lei Com
plementar e de sua regulamentaç-ão, para a qual não haja 
penalidade expressamente cominada, conforme a gravidade 
da infração, sujeitará o infrator à multa de 1 (um) à 10 (dez) 
salários mínimos de maior "alor no País, imposta e cobradfl 
na forma a ser definida no regulamrnto. 

§ 5." A arrecadação da contribuição devida ao FUN
RURAL, na forma do artigo anterior, hem assim das corres
pondentes multas impostas e demais cominações legais, seri 
realizada, preferencialmente, pela rede bancária credenciada 
para efetuar a arrecadação das contribuições devidas ao INPK 

§ 6.<1 As contribuições de que tratam os itens I e I r 
serão devidas a partir de V de julho de 1971, srm prejuizo 
do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURA L, 
até o dia imediatamente anterior àquela daül, por fôrça do 
disposto no Decreto-Lei n. 9 27G, de 28 de fcyel'eü'o de 1967. 

Art. 16. Integram, ainda, a receita do FUNRURAL. 

I - as multas, a correção monetária. e os juros mora
tórios a que estão sujeitos os contdbuintes, na forma do ~ 

3.9 do artigo anterior e por atraso no pagnmento das contri
huições a que se refere o item II do mesmo artigo; 

TI - as multas provenientes de infrações praticadas pelo 
contl'ibuinte, nas relações com o FUNRURAL; 

IH - as doações e legados, rendas extraordinárias ou 
lventuais, bem assim recursos incluidos no Orçamento da 
União. 

Art. 17. Os débitos relativos ao FUNRURAL e resul
tantes do disposto no Decreto-lei n. 9 276, de 28 de fevereiro 
de 1967, de responsabilidade dos adquirentes ou consignatá
rios, na qualidade de subrogados dos produtos rurais c os df~ 

responsabilicl.ade daqueles que produzem mercadorias rurais 
e as vendem diretamente aos consumidores, ou as industria
lizam, ficam isentos de multa e de correção monetária, sem 
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prejuízo dos correspondentes juros moratórios, desde que 
recolhidos ou confessados até noventa dias após a promulgação 
desta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Em relação ao período de 1.'1 de março 
a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de 
produtos rurais só ficam obrigados a recolher ao FUNRURAL 
as contribuições a este devidas, quando as tenham descontado 
do pagamento que efetuaram aos produtores, no dito periodo, 
pela compra dos referidos produtos. 

Art. 18. A confissão a que se refere o artigo anterior 
terá por objeto os débitos relativos ao período de 1.Q de março 
de 1967 a dezembro de 1969, que poderão ser recolhidos em 
até vinte parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se 
a primeira no último dia útil do mês subseqüente ao da 
confissão. 

Parágrafo único. O parcelamento de que trata este artigo 
é condicionado as seguintes exigências: 

a) consolidação da divida, compreendendo as contibui
ções em atraso e os respectivos juros moratórios calculados 
até a data do parcelamento; 

b) confissão expressa da divida apurada na forma da 
alínea anterior; 

c) cálculo da parcela correspondente a amortização da 
divida confessada e aos juros de 1% (um por cento) ao 
mês, sobre ou saldos decrescentes dessa mesma divida; 

d) apresentação, pelo devedor, do fiador idôneo, a cri· 
tério do FUNRUBAL, qlle responda solidariamente pelo 
débito consolidado e demais obrigações a cargo do devedor; 

e) incid€ncia, em cada parcela recolhida posterior· 
mente ao vencimento, da correção monetária, bem cumo das 
sanções previstas no artigo 32 da Lei u. 8.807, de 26 de 
agôsto de 1960, e respectiva regulamentaçã.o. 

Art. 19. Ficam cancelados os débitos dos produtores 
rurais para com o FUNRURAL, correspondentes ao periodo 
de fevereiro de 1964 a fevereiro de 1967. 

Art. 20. Para efeito de sua atualização, os benefícios 
instituidos por esta Lei Complementar, bem como o respectivo 
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sistema. !lc custeio, serão revistos de dois ern dois anos p€lo 
PodeI' Executivo, mediante proposta do Serviço Atuarjal do 
UiniRtério do Trabalho e Previdência Social. 

Art. 21. O FUNRURAL terá seus recursos financeiros 
depositados no Banco do Brasil S.A., e utilizados de maneü'a 
que a receita de um semestre se destine à despesa do semestre 
imediato. 

Parágrafo único. Até que entre em vigor o Programa 
de Assistência ora instituido, o FUNRURAL continuarn pres
tando aos seus beneficiários a Assistência médico-social na 
forma do Regulamento aprovado ])('10 Decreto n.O 61.554, 
de 17 de ou tu bro de 1961-

Art 22. É criado o Conselho Diretor do FUNRURAL, 
que Rerá presidido pelo Ministro do TrH ha lho e Previdência 
Social, ou por seu representante expresRamente designado e 
integrado, ainda, pelos representantes dOR s('guintes 6rgãos: 
Ministério da Agricultura, Ministério da Raúde, Instituto 
Nacional de Previdência Social, hem aRsim (1(' eada nma daR 
Confederações representativaA naR categoriaR econômica e 
profissional agrárias. 

Parágrafo único. O FUNRURAL s('r<Í representado em 
juizo 011 fora dele pelo PreRidentc do respectivo Conselho 
Diretor ou seu substituto legaL 

Art 23. O FUNRURAL, terú a estrutm'a administra
tiva que fór estabelecida no Regulamento desta Lei Comple
mentar. 

Parágrafo único. O INPS dará à. Administração do 
FUNRURAL, pela sua rêde operacional e soh a forma de 
serviços de terceiros, sem prejuízos de seus interêsses, a assis
t~ncia que se fir"cr necessária em pessoal, material, instala
ções e serviços administrativos. 

Art. 24. O custo de administração do FUNRURAL, em 
cada exercicio, não poderá exceder ao valor correspondente a 
10% (dez por cento) da receita realizada no exercicio anterior. 

Arl:. 25. As despesas de organização dos serviços ne
cessários n. execução desta Lei Complementar, inclusive ins
t.alação adequada do Conselho Diretor e dos órgãos da es-
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t.rut.ul'a administrat.iva do FUNRURAL, serão atendidas feIos 
l'('CUrsos dêste, uti1izando-se, para tanto, até 10% (dez pOI" 
'('('nto) das dotações das deslJesas pre\'istas no orçamento 
vigrnte. 

Art. 26. Os débitos relativos à contribuição fixada no 
item I do artigo 15, bem assim as correspondentes multas 
impostas e demais cominaçJ5es legais, serão lançadas em liveo 
próprio dest.inado pelo Conselho Diret.or a inscr'ição da divida 
'ativa do FUNRURAL. 

Parágrafo único. É considerada liquida e cer·ta a dívida 
1'cgularment.e inscrita no livro de que trat.a êste artigo, e a 
'certidão respectiva servirá de titulo para a cobrança judicial, 
(~omo dívida publica, pelo mesmo processo e com os privilégios 
reservados à Fazenda N acionaI. 

Art. 27. Fica extinto o Plano Básico da Previdência 
Social, instituído pe10 Decreto-lei n. Q 564, de 1.0 de maio 
<te 1969, e alterado pelo Decreto-lei n.O 704-, dp 24 de julho 
de 1969, ressa1 vados os direitos daqueles que contribuindo 
para o INPS pelo referido Plano, cumpram período de 
carência até 30 de junho de 1971. 

§ 1.'" As cont.ribuições para o Plano Básico daqueles 
que tiverem direito assegurado, na forma deste artigo, serão 
l'ecolhidas soment.e em correspondência ao período a escerrar
-se em 30 de junho de 1971, cessando o direito de habilitação 
·aos benefícios em 30 de junho de 1972. 

§ 2.<:> Caberá a devolução das contribuições descontadas, 
já recolhidas ou não, àqueles que, havendo começ..a.do a con
tribuir tardiamente, não puderem cumprir o período de ca
rência até 30 de junho de 1971. 

§ 3.<) As emprêsas abrangidas pelo Plano Básico são 
incluídas como contribuintes do Programa de Assistência ora 
instituído, participando do seu custeio na forma do disposto 
no item I do artigo 15, e dispensadas, em conseqüência, da 
contribuição relativa ao referido Plano, ressalvado o disposto 
no § 1.0. 

Art.. 28. As entidades sindicais de trabalhadores e de 
l'll1pregadores rurais r;oderão ser utilizadas na fiscalização e 
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identificação dos grupos rurais beneficiados com a presente 
Lei Complementar e, mediante convênio com o FUNRURAL, 
au..xHiá-lo na implantação divulgação e execução do PRO
RURAL. 

Art. 29. A empresa agro-industrial anteriormente vin
culada, inclusive quanto ao seu setor agrário, ao extinto Ins
tituto de ApDsentadoria e Pensões dos lndustriários e, em 
seguida, ao Instituto Nacional de Previdência Social, conti
mIará vinculada ao sistema geral da Previdência Social. 

Art. 30. A dotação correspondente ao abono previsto no 
Decreto-lei n. ~ 3.200, de 19 de abril de 19M, destinar-se-,l 
ao reforço dos recursos orçamentários do Ministério do Tra
balho e Previdência Social especificamente, para suplementar 
a receita do FUNRURAL, resRalvada a continuidade do paga
mento dos beneficios já concedidoH até a data de entrada em 
vigor desta Lei. 

Art_ 31. À proporção que aH empresas atingirem, a cri
tévio do Ministério do Trabalho e Previdência Social, sufi
ciente grau de organização, poderão HeI' incluídos, quanto ao 
respecti vo setor agrário, no siHtema geral de Previdênci a 
Social mediante decreto do Poder Executivo. 

Art. 32. É Hcito ao trabalhador ou dependente menor, 
a critério do FUNRURAL, firmar recibo d.e pagamento de 
benefício, independentemente da presença dos pais ou tutores. 

Art. 33. Os beneficios concedidos aos trabalhadore,,<; 
rurais e seus dep€ndentes, salvo quanto às importâncias devi
das ao FUNRURAL, aos descontos autorizados por lei, ou 
derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecidos 
judicialmente, não poderão ser objeto de penhora, arresto ou 
seqüestro, sendo illulas de pleno direito qualquer venda ou 
cessão, a constituição de qualquer ônus, bem assim a outDrga 
de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva 
percepção. 

Art. 34. Não prescreverá o direito ao beneficio, mas 
prescreverão as prestações, não reclamadas no prazo de cinco 
anos, a contar da data em que forem devidas. 
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Art. 3'5. A presente Lei Complementar será regulamen
tada no prazo de 90 dias de sua publicação. 

Art. 36. Terá aplicaç-ão imediata o disposto no artigo 
1.9 e seu § 1.9 , artigo 22, parágrafo único do artigo 23, artigos 
25 e 27 e seus parágrafos e artigo 29. 

Art. 37. Ficam revogados, a partir da vigência desta 
'-lei o título IX da Lei n.~ 4.214, de 2 de março de 1963, 
os Decretos-leis ns. 276, de 28 de fevereiro de 1967, 564, de 
1.'1 de maio de 1969, 704, de 24 de julho de 1969, e o artigo 
29 e respectivo parágrafo único do Decreto-lei n.'" 3.200, de 
19 de abril de 1941, bem como as demais disposições em 
contrário. 

Art. 38. Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

EMÍLIO G. MÉDICI - Presidente da República. 
Antônio Ddfim Netto 
L. F. Cirne Lifrrw, 

Jllllio Baraw 
F. Rocha Lagoo· 
João p(l!uJo dos Reis Velloso 
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DECRETO N.\> 70.045 - DE 25 DE JANEIRO 
DE 1972 

Dispõe sobre a transferênci-a pelio BOInco do 
Brasil SI A., ele contribuições a;rrecadacla.'3 pelo 
INPS para o FUNRURAL. 

o Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artjgo 81, item lU, da Constituição, decreta: 

Art. 1.~. Fica o Banco do Brasil S/A., autorizado a 
transferir, automaticamente, para o Fundo de Assistêneia ao 
Trabalhador Rural -- FUNRURAL, na forma do que dispõe 
() artigo 35, § 3. ç, da Lei n. ~ 4.863, de 29 de novembro cll' 
1965, as contribuições instituídas pelo artigo 1'5, inciso JI, 
da Lei Complementar ll.o 11, dp 25 de maio de ]f)71, hem 
assim a parte que corresponder a ('ssas eontribuições por 
multas correção monetária p juros moratódos, arrecadadas 
pelo Instituto Nacional de Previdência Social - INPS. 

------
§ 1.~ As transferências de que trata o artigo serão 

efetuadas em importância mensal, fixada, para cada trimestre, 
mediante Portaria do Ministro do Trabalho e Previdência 
Social. 

§ 2.Q As diferenças para mais ou para menos nas 
transferências serão apuradas, em cada exercicio, pelo Insti
tuto Nacional de Previdência Social e compensadas pela 
entidade devedora à eredora até 31 de março do exercicio 
seguinte àquele em que forem efetuados os recolhimentos. 

Art. 2.Q O Instituto Nacional de Previdência Social e 
o Banco do Brasil S/A., através de seus órgãos da especiali
dade, colocarão à disposição do FUNRURAL, no que respeita 
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aos créditos desw, por arrecadação das contribuições c gra
vames a que se refere o artigo 1.'1, todas as informações 
estatísticas e con tábeis de aferição. 

Art. 3. 0 Esw Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

EMÍLIO G. MÉDICI '- Presidente da República. 
Antônio Delfim Netto 
Júli<J BWIYJ,ta 
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 
RURAL 

Fixa pwrao seguniJ.o t,rimestrede 1972, a cota 
mensal a ser tm,nsfe'rida pelo Banoo do Brasil, ao, 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
PREVID:ÊNCIA SOCIAL 

GABINETE DO MINISTRO 

PORTARIA N. 3.139 - DE 8 DE ~{AIO DE 1972 

O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, 
no uso de suas atribuições, tendo em vista o que estabelece 
o Decreto n.o 70.045, de 25 de janeiro de 1972, resolve: 

Fixar, para o segundo trimestre de 1972, em Cr$ 
75.000.00<l,OO (setenta e cinco milhões de cruzeiros) a cota 
mensal a ser transferida pelo Banco do Brasil, para o Fundo 
de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, a 
titulo de contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional 
de Previdência Social - INPS, por força do disposto no 
artigo 15, inciso lI, da Lei Complementar n.O 11, de 25 de 
maio de 1971. 

Júlio Ba;rata 
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 
RURAL 

Ap'routl, o Oonvênio Padrã-o poira '[JtrestaçÃ,o de 
serviços de arreoodavão e paga,me1~to entre FUN
RURAL e .0 B'I1II1co. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

CIRCULAR N.~ 182 - DE 30 DE MAIO DE 1972 

Aos Estabelecimentos Bancários. 

Comunicamos que a Diretoria deste Banco Central, em 
sessão desta data, tendo em vista o disposto na Lei Comple
mentar n,Q 11, de 25 de maio de 1971, regulamf>ntada pelo 
Decreto n,~ 69.919, dp. 11 dp janeiro de 1972, reflolveu auto
rizar o Fundo de Assistênôa ao Trabalhador Rural -
FUNRURAL a contratar com a rede bancária a prestação 
de serviços de arrecadação e pagamento nos termos da anexa 
minuta de Convênio - Padrão - Luiz de Gar-valho e Mello 
Fil~oJ Diretor. 

CONVf':NIO PADRÃO 

Oonvênio para p1-estaçe'io de ser'17iç-os de. arreG(ú 
daçfio e paga;rnento entre -o Fwndo de Assistência 
ao Tmbalhador Rural - FUNRURALe o Banco 
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o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural ,com sede 
na .............. representado por seu Assessor Financeiro 
.................... abaixo assinado, neste ato designado 
FUNRURAL, e o Banco .................. , com sede na 
................ representado por ................ abaixo 
assinado, aqui denominado, entre si justo e acordado nos 
termos da regulamentação em vigor, baixada pelo Banco 
Central do Brasil: 

Oláus1{,la, Primeira - O Banco se obriga, por suas de
pendências constantes da relação anexa, que fica fazendo 
parte integrante deste Com"pnio, a arrecadar diretamentp 
as contribuições ou quaisquer outras I"f'ndas ou parcelas de 
receita devidas ao FUNRURAL, sempre C'onjugadamente COI'l 

serviços de pagamento de wer-;tac;ões a llcneficiêÍrios e do 
FUNRURA_ L: 

OlállsuJa, Seqllnd(l- - O FUNRURAL (lepositará na 
Agência ...................... do COll\"enente, no Estado, 
da Guanabara ou onde ficar convencionado, ('In conta_ a ser 
aberta sob o título - FUNRURAL - PRO-RURAL -
Credores DivrI"sOS - Pagamentos previstos para cada mês p 

abrangendo o montante que as Agências do Convcnentc, aqui 
relacionadas, deyerão pagar aos beneficiários do FUNRURAL: 

0lá-u8uZ{L Tercc-vra - Em cada Agência relacionada será. 
aberta conta com a denominação referida na cláusula anterio" 
para acolhimpnto dos (:I·éditos e débitos cabíveis; 

Clá1/,sula Qu·arta - Os pagamentos de prestações serão 
realizados pelo Banco com base em elementos e formulárioH 
fornecidos, compostos e autenticados peJo FUNRURAL, qm' 
individualizem o beneficiário e indiquem a quantia a pagar. 
ficando o Banco responsável unicamente pela fiel execuçã.o 
do encargo; 

Oláusula. Quinta - As Agências indicarão em formulúrio 
fornecido pelo FUNRURAL os benefícios pagos em cada mês, 
comprovando os paga.mentos efetuados com os cupões retidos 
e extrato da respectiva conta; 
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Gláttsula Sexta - Os documentos referidos nn cláusula 
anterior serão encaminhados pelas Agências r-esponsáveis à 
Diretoria R~gional do FUNRURAL, na Capital do Estado 
onue estiverem situadas essas Agências, até o 3.~ dia útil 
subseqüente ao mês dos pagamentos; 

GláuS1tla SétVma - Os pagamentos de pr-estnções de que 
trata a Cláusula Primeira serão realizados pejo Banco a 
c1ébito do FUNRURAL, na conta referida na Clúusula Se
gunda, e que será suprida na proporção doI'; pagamentos n 
efetuar, obrigando-se o Banco a informar ao Banco Centr-a 1 
do Br~lSil, mensalmente, na relação a que se refere a Circular 
n.'1 37, de 3 de maio de 1966, os totais dos suprimentos feitos 
e dos benefícios pagos; 

Cláusula Oitav a - O Banco Central do Brasil fiscaljzará 
o cumprimento deste Convênio, obrigando-se o Banco a incluir 
os saldos decorrentes da sua execução na relação mensal ele 
que trata a Circular n.~ 37, de ~ de maio de 1966, sem }1"e
juízo da informação exigida na Chlusnla Sétima "in fine" . 
O FUNRURAL oferecerá subsidios à fiscalização quando 
constatar, por- sua· própria iniciativa, a inobservância de 
quaisquer cláusulas do Convênio ou de dispositivos de ins
tI'Uções complementares dele emanadas; 

Cláusnla. Nona - Os suprimentos às Agências serão 
realizados sempre através da Ag'ência jndicada Da Cláusula 
Segunda deste Convênio, não sendo permitido qnalquf'I' pagil
mento sem que haja a c1evda cobertura na conta citada; 

C[.áus1bla Décim·a, - As rruantias arrecadadas nos termo~ 
da Cláusula Primeira serão registradas pelo Banco em conta 
transitória, sem juros, aberta sob o título contábil "Depósitos 
de Alltarquias à Vista", em nome do FUNRURAL, com a 
desinência "Conta de Arrecadação", cujo saldo será trans
ferido na forma prevista Das Cláusulas Décima-Primeira ri. 

Décima-Terceira; 

Cláusula Décitn.a-Prirmei;ra - Até o dia 22 de cada mês, 
cada dependência desse Banco deverá transferir, sem ônus, 
para a Agência ...... _ ......... . .. . .... , Estado da Gua-
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nabara, os valores arrecadados até o dia 20 do mesmo mês, 
acompanhados dos seguintes documentos: 

a) 1 (uma) via do extrato da conta; 

b) 1 (uma) via do aviso de débito, correspondente à 
transferência do saldo apresentado nos dias 20 de cada mês; 

c) 1 (uma) via de cada uma das guias de recolhimento 
destinado ao FUNRURAL, quitadas durante o per'iodo assi
nalado (21 de cada mês a 20 do mês seguinte) ; 

Cláusula Décima-Segunda - Até o último dia útil de 
cada mês a Agência aludida na Cláusula Décima-Primeira 
transferirá, também sem ônus, diretamente para a Agência 
Centro-Rio do Banco do Brasil S/A., o montante recebido de 
suas congêneres, para crédito da conta. "Depósitos de Autar
quias - À Vista - Federais - Fundo de Assistência do 
'l'rabalhador Rural - Conta do Movimento; 

Cláusula Décima-TerceIra - Até o quinto dia após a 
efetuação do depósito indicado na Cláusula Décima-Srgunda, 
a Agência referida na Oláusula Décima-Primeira encaminha-
rá ao Serviço de Contabilidade do FUNRURAL (Rua ..... . 
. . . . . . . . . . ) os comprovantes citados nas alíneas "a", "h" e 
"c" da mesma Cláusula Décima-Primeira, e o respectivo 
r'ecibo bancário do montante depositado no Banco do lll'asil 
RI A., Agência Centro-Rio; 

Cláusu[,a Décima-Quwrw - O Banco, na qualidade de 
Himples agente arrecadador, não responderá, em qualquer 
hipótese ou circunstâncias, pelas declarações, prazos, cál
culos e outros elementos consignados pelos contribuintes nas 
~ias de recolhimento, preenchidas segundo modelos aprova
dos pelo FUNRURAL e de acordo com suas instruções; 

Cláw;ula, Décima-Quinta - Às partes é facultado, em 
qualquel' tempo, denunciar o presente Convênio, sem que o 
llSO dessa faculdade de direito a indenização de qualquer' 
natllre~m, A denúncia, que terá caráter confidencial, fnr-se-á 
por escrito e produzirá efeito (quinze) dias após Slla conlU
nicação ao Banco Central do Br'asil, mediante registro com 
aviso de recepção. 
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CLÁUSULAS ADICIONAIS 

Cláusula Décim.a-Sexta - O Banco manterá entendimen
tos, sobre assuntos relacionados com os serviços de que trata; 
o presente Convênio, somente COD1 a Assessoria Financeira: 
do FUNRURAL; 

Cláusula Décim-a-Sét'ima - As dependências do Banco 
incluídas no presente Convênio ficam obrigadas ao cumpri
mento das Normas, sobre o assunto, emanadas do FUNRU
RAL, e que lhes serão transmitidas através das respectivas 
Matrizes. 

E por se acharem justos e convencionados, firma ° pre
sente instrumento, com as testemunhas abaixo indicadas, que 
declaram conhecer o inteiro teor deste Convênio, que assinam 
em 3 (três) vias, a terceira das quais a ser encaminhada ao 
Banco Central do Brasil. 

(D. O. da União, Parte II de G de junho de 1872, p<igH. 
') 162 ') 16') ) ~.. c _. .j. 
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DECRETO N.') 69.919 - DE 11 DE JANEIRO 
DE 1972 

Apnova o Regttwmento do PT<ogTuma de Assis
tênoia (1,0 T1labalha4or Rural 

o Presidente da República, no uso da atribuição qUf' 

lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, decreta: 

Art. 1.° É aprovado o Regulamento do Programa de 
Assistência ao Trabalhador Rural, instituído pela Lei Com
plementar n." 11, de 25 de maio de 1971, que com êste 
baixa. 

Art. 2.~ Este Decreto enü'ará em vigor na data de 
~ma publicação, revogadas as disposições em contrário. 

EMÍLIO G. MÉDICI - Presidente da República. 
Júlio Barata. 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE 
ASSISTF..:NCIA AO TRABALHADOR RURAL 

TíTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

C APITULO I 

DOS BENF:FICIARIOS 

Art. 1. n O Progr~ma de Assistência. ao Trabalhador 
Rural (PRORURAL), instituído pela Lei Complementar n. Q 

11, de 25 ile maio de 1971, tem como beneficiários o trabalha
dor rural e seus dependentes, na forma estabelecida neste 
Regulament<J . 

Parágr-afo único. A gestão do PRORURAL caberá ao 
Fundo de> As~istêneia ao Trabalhador Rural - FUNRURATJ. 

Art. 2. Q São beneficiúrios do PRORURAL : 

I - na qualidade de trabalhadores rurais : 
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural 

diretamente a empregador, em estabelecimento rural ou pré· 
rtio rústico, mediante salúrio pago em dinheiro ou parte "in 
natura" e J13r-te em dinheiro, ou por intermédio de emprei· 
teiro ou organização que, embora não constituídos em em· 
prêsa, utilizem mão-de-obra para produção e for'neciment<J 
ele produto agTúrio "in natura"; 

b) o produtor, propr-ietár'io ou não, que, sem empregado, 
trabalhe na atividade rural, individualmente ou em regime de 
economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros 
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da família indispensável à própria suhsistência e exercido 
em condições de mútua dependência e colaboração; 

II - na qualidade de dependentes do trabalhad0r rural : 
a) a espôsa, o marido inválido, os filhos de qualquer' 

condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e aR 
filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte 
e um) anos ou inválidas; 

b) a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só 
poderá ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 
(sessenta) anos ou inválida; 

c) o pai inválido e a mãe; 
d) os irmãos de qualquer condição, menores de iR 

(dezoito) anos ou inválidos, e as irmãs solteiras de qualquE'l" 
condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas. 

§ l. Q A existência de dependentes de qualquer das clas· 
ses enumeradas nas alíneas deste item ex~lni do direito aos 
beneficios os dependentes enumcrados nas Rlíneas suhseqüen· 
tes, ressalvado o disposto nos §§ 3.Q e 4. 9 • 

§ 2. 9 Equiparam-se aos filhos, nas condições da alínea 
"a", e mediante declaração escrita do trabalhador rural: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação judicial, sc ache soh 

sua guarda; 
c) o menor que se ache sob tutela e não possua bens 

sufkientes para o próprio sustento e educação. 

§ 3.° Inexistindo espôsa ou marido inváli.do com direitn 
aos beneficios, a p€ssoa designada poderá, mediante declara· 
ção es~rita do trabalhador rural, concorrer com os filhos deste. 

~ 4.Q Mediante declaração escrita do trabalhador, o pai 
inválido e a mãe poderão concorrer com a espôsa ou marido 
inválido, 011 com a pessoa designada, salvo se existirem filhos 
com direito aos beneficios. 

§ 5.9 A designação do dependente de que trata a alínea 
"b" do item II prescinde de formalidade especial, valendo 
para esse efeito declaração expressa do trabalhador pcrantf' 
o FUNRURAL ou Sindicato de classe de trabalhadores ou 
empregadores rurais, anotada na respectiva Carteira de Tra-
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balho e Previdência Social, ou em documento especifico for
necido por qualquer das aludidas entidades. 

§ 6.<) Falecendo o trabalhador rural sem que tenha feito 
a designação prevista no parágrafo anterior, presumir-se-á 
designada sua companheira, que ficará equiparada à espôsa. 
dcsde que comprovada aquela condição. 

Art. 3.<:> A dependência econômica das pessoas indica
das na alinea C/a" do item TI e no § 2.9 do artigo 2.? é 
presumida, e das demais deverá ser comprovada. 

Art. 4. Q A perda da qualidade de dependente ocorrerá: 

I - para os cônjuges casados civilmente, pelo desquite, 
quando expressa a perda ou renúncia do direito à percepção 
de alimentos, ou pela anulação do casamento; 

II - para os cônjuges casados segundo rito religioso, 
pelo casamento cÍ\ril de qualquer deles ou p~la separação 
de fato; 

III - para a espósa que abandonar sem justo motivo a 
habitação conjuga] e a ela se recusar a voltar (artigo 234 do 
Código Civil), desde que reconhecida essa situação por sen
tença judicial; 

IV - para. os filhos e os dependentes a êles equiparados 
pelo § 2.° do artigo 2.<), os irmãos e o dependente designado 
menor, ao completarem 18 (dezoito) anos de idade, salvo se 
inválidos; 

V - para as filhas e as dependentes a elas equiparadas, 
as irmãs e a dependente designada menor, ao completarem 21 
(vinte e um) anos de idade, salvo se inválidas; 

VI - para os dependentes inválidos, em geral, pela 
cessação da invalidez; 

VII - para os dependentes do sexo feminino no geral, 
pelo matrimônio; 

VIII - para os dependentes em geral, pelo falecimento. 

Art. 5. 9 Para o trabalhador rural empregado, a Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, devidamente anotada., 
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í.'Ierá documento hábil para a obtenção dos beneficios 
do PRO RURAL ; para as demais categorias de trabalhador 
rural e para os dependentes, a conrlição de beneficiário será 
comprovada mediante documentos hábeis, no ato da respectiva 
inscrição no FUNRURAL, cabendo aos dependentes promo
vê-Ia, quando o trabalhador não o tenha feito, para a obtenção 
dos beneficios que lhes forem devidos. 

§ L" Na impossibilidade de obtenção da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, ou nos casos em que não caiba 
a emissão desta, será admitida a apresentação de documento 
que possa suprir a sua falta ,fornecido por Sindicato de 
classe de trabalhadores ou empregadores rurais, desde que 
contenha os elementos indispensáveis à identificação e qua
lificação do trabalhador rural e seus dependentes, conforme 
instruções que forem expedidas })('10 FUNRURAL. 

§ 2.'1 Só será feita a inscrição na oportunidade em 
que fôr solicitado o benefício pecuniário. 

§ 3.° Aquele que fôr benefiehírio de qualquer sistema 
de previdência social não fará jus aos beneficios previstos 
neste Regulamento, ressalvado o disposto no al'tig052. 

CAPfl'1H.o II 

DOS EMPHE(;i\])ORES 

Art. 6. 0 Considera-se empregador rural, para os efeitoi', 
deste Regulamento, a pessoa fisica ou juridica, propriet.ária 
011 não, que em estabelecimento rural 011 prédio rústico, ex
plore atividade agrícola, pastoril, hortigranjeira ou a indús
tria rural, bem como a extração de produtos primários, 
vegetais ou animais. em caráter permanente ou temporário, 
rliretamente ou através de prepostos, com o concurso de em
pregados. 

§ L'? Indústria rural é a atividade que compreende o 
primeiro tratamento dos produtos agrários, sem transformá· 
-los em sua natureza. 

§ 2. Q EstaLelecimento rural é o imóvel destinado pre
C'ipuamente ao eultiyo da tena, à extração de matérias·primas 
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de origem animal ou vegetal, à criação, à recriação, à inver
nagem ou à engorda de animais_ 

§ 3." O primeü'o tratamento dos produtos "in natura" 
derivados das atividades principais indicadas no parágrafo 
anterior compreende: 

a) o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo 
dos produtos agropecuários e hortigl'anjeiros e das matérias
-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou 
i nd ustrialização ; 

b) o aproveitamento dos subprodutos oriundos das ope
rações referidas no parágrafo anterior, de preparo e modifica
ção dos produtos "in natura". 

§ 4." Não se considera indústria rural aquela que ope
rando a primeira transformação do produto agrário, o altere 
na sua natureza, retirando-lhe a condição de matéria-prima. 

§ 5." Os empregados de nível universitário das emprêsas 
11lrais ou daquelas que prestam serviços de natureza rural a 
terceiros, bem assim os que exerçam suas atividades nos 
escritórios e lojas das a1 udidas empregadoras, não serão con
siderados beneficiúrios do PRORURAL, mas vinculados ao 
Sistema Geral de Previdência Social. 

TíTULO II 

DOS BENEFíCIOS 

Art. 7.~ O Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural consistirá na prestação nos seguintes benefícios: 

I - Aposentadoria por Velhiee; 

II - Aposentador'ia por lnva lide7.; 

III - Pensão ; 

IV - Auxilio-Funeral; 

V - S('rvi~o~ de Saú de; 

VI - Serviço Social. 
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CAPíTULO I 

BENEFíClOS PECUNIARIOS 

Scçüo I 

Aposentadoria por Velhice 

Art. 8.9 A aposentadoria por velhice corresponderá a 
uma prestação mensal equivalente a 50 % (cinqüenta pOI" 

cento) do salário minimo de maior valor no Pais e será 
devida ao trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta, 
e cinco) anos de idade e seja o chefe ou arrimo da sua 
unidade familiar. 

§ 1.9 Para o efeito e na forma do disposto no artigo. 
considera·se: 

I - unidade fammar, o conjunto de pessoas vivendo 
total ou parcialmente, sob a dependência econômica de um 
trabalhador rural, na forma do artigo 2.~, item II, e seus 
§§ 1. 9, 2,'1, 3.9 e 4.'1; 

II - chefe da unidade familiar: 

a) o cônjuge do sexo masculino, ainda que casado ape
nas segundo rito religioso e sobre o qual recaia a responsa
hilidade econômica a que se refere o item I; 

b) o cônjuge do sexo feminino, nas mesmas condiçi5eR 
da alínea anteriol', quando ocorrer qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 251 do Código Civil, desde que ao outro 
~ônjuge não tenha sido concedida aposentadoria por velhice 
ou invalidez; 

c) o cônjuge sobrevivente ou aquêle que, em razão de 
anulação do casamento civil , ficar com filhos menores sob 
sua guarda; 

III - arrimo da unidade familiar, na falta do respec
tivo chefe, o trabalhador rural que dela faça parte e sobre 
o qual recaia, e:s::c1 usiva ou preponderantemente, o encargo 
de mantê-Ia, entendendo-se, igualmente, nessa condição, a 
companheira, se fôr o caso, quando à outra parte do casal 
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não houver sido concedida aposentadoria por velhice ou 
invalidez. 

§ 2.'1 Ocorrendo as hipóteses previstas nos §§ 1.9 e 2.' 
do artigo 326 do Código Civil ou se, em virtude de determi
nação judicial, couber a guarda dos filhos menores a um e 
-outro cônjuge, ambos trabalhadores rurais, cada um dêles 
'será considerado chefe de uma nova unidade familiar . Fica 
ressalvada a obrigação que tenha sido atribuída, judicial
mente, a um deles, de concorrer para a criação e educação 
-dos filhos comuns que estiverem sob a guarda de outro. 

§ 3.<) A aposentadoria por velhice, assim como a apo
sentadoria por invalidez, será também devida ao trabalhador 
rural que não faça parte de nenhuma unidade familiar, nem 
tenha dependentes. 

Se~:10 II 

Aposentadoria po'- I nvalütez 

Art. 9.Ç A aposentadoria por invalidez corresponderá a 
uma prestação igual à da aposentadoria por velhice, e será 
devida ao trabalhador rural portador de enfermidade ou lesão 
orgânica que o torne incapaz total e definitivamente para 
'o exercicio de qualquer atividade. 

Parágrafo único. A incapacidade de que trata este artigo 
deverá ser devidamente caracterizada por meio de perícia 
médica determinada pelo FUNRURAL. 

Art. 10. Cabe ao médico ou médicos peritos a jnteira 
responsabilidade pelo laudo em que se fundamentar a decisão 
sobre a concessão do beneficio, sendo este devido a par·tir da 
data do referido laudo. 

Art. 11. Enquanto o aposentado não houver completa
do 55 anos, é facultado ao FUNRURAL verificar, para efeito 
de manutenção ou cancelamento do benefício, se persiste ° 
l'espectivo estado de invalidez. 

§ 1.\> Verificada a recuperação da capacidade de tra
balho, o beneficio será extinto a partir do segundo mes 
~rguinte aquele em que ocorrer aquela verificação. 
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§ 2.Ç A aposentadoria por im'aUdez não será acumulá
vel com a aposentadoria por velhice e somente será devida 
ao chefe ou arrimo da unidadp familiar, ressalvada a hipú
tese prevista no § 3.Q do artigo 8.Q

• 

Seção IH 

Pen.,fio 

Art. 12. A pensã.o por morte será devida aos dependen
tes do trabalhador rural e consistirít numa prestação mensal 
equivalente a 30% (trinta por cento) do flulário minimo de 
maior valor no Pais, a contar da data do óbito. 

Al't. 13. Por morte presumida do trabalhador rural, 
declarada pela autoridade judiciúria competente, depois dp 
6 (seifl) meses de sua ausência, será concedida uma pensão 
provisória, na forma estabelecida no artigo anterior. 

Art. 14. 1Ifediante prova hábil do desapnrecimento do 
t.rabalhador, em virtude de acidpnte, desastre ou ca.íústrofp, 
seus dependentes farão jus à pensão provisória referida no 
artigo anterior, independentemente do prazo e da declarnç1ío 
judicial nele exigidos. 

Parágrafo único. Verificado o I'eapar<,eimento (10 tra
halhador, cessará imediatamente o Ilflg'flDlento da pensão, 
desobrigados os beneficiários do l'eembôlso que quaisquer' 
quantias recebidas anteriormente. 

Art. 15. A importfmcia da pensão caberá ao conjunto 
dos dependentes do trabalhador rural c será rateada em 
quotas iguais entre os que 11 ela tiverem rlireHo na data da 
morte do trabalhador. 

ParágTafo único. HU\'eIHlo eoneol'dftnr:ia expressa do!': 
dependentes maiores e capazes, a importâne,ia total da pensão 
JlQderá ser paga aquele que, na unidade familiar substituir o 
chefe ou o arrimo falecido. 

Art. 16. Obeneficiário perderá o direito à p-ercepç.-ão 
da respectiva quota de pensão peloH motivos enumerados no 
artigo 4.", itens IV a VIII. 
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Parágrafo único. Não se extinguirá a quota de pensão 
da pessoa designada que, por motivo de idade avançada, con
dição de saúde ou encargos doméRticos, não puder angariar 
meios para o seu sustento, salvo nas hipóteses dos itens VII 
e VIII do artigo 4. Q

• 

Art. 17. "Sempre que se extinguir o direito a uma quota 
de pensão, proceder-se-á a novo rateio do valor original do 
beneficio, considerados apenas os pensionistas remanescentes; 
extinto o direito do último pensionista, extingue-se a pensão. 

Art. 18. Enquanto o pensionista não houver completa
do 50 anos, é facultado ao FUNRURAL, verificar, para efeito 
de manutenção ou cancelamento do benefício, se persist~ o 
respectivo estado de invalidez. 

Se~ão IV 

Auxílio-Funeral 

Art. 19. O auxilio-funeral, no import.e de um salário 
minimo regional, será devido por morte do trabalhador rural, 
chefe ou arrimo da unidade familiar, e pago a quem, depen
dente ou não, houver comprovadamente promovido, às suas 
expensas, o sepultamento. 

§ l.'i O disposto artigo aplica-se, também, ao trabalha
dor rural a que se refere o § 3.9 do artigo 8.°. 

§ 2. 9 Para a fixação do valor do auxilio-funeral, será 
tomada por base o salário mínimo regional vigente na locali
dade em <rue se realizar o sepultamento. 

CAP!TOW II 

BENEFíCIOS EM SERVIÇOS 

Seção I 

Serviços de Saúde 

Art. :20. Os sr;:'Yiços dp R3údr sprf:o prestados com a 
amp1ituc1(' <In:, p:'l"l:litiI"rm os recursos do FUNR,URAL, em 
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regime de gratuidade total ou parcial, segundo a renda fa
miliar e os encargos de familia do beneficiário. 

§ V' A gTatuidade total dos serviços de saúde será 
limitada, em principio, aos beneficiádos assalariados em 
geral, não se estendendo, porém, aos medicamentos, salvo 
nos casos de internação hospitalar. 

§ 2.q Os serviços de saúde serão parcialmente custeado 
pelos beneficiários de que trata a aUnea "b" do item I do 
artigo 2:.., consoante critério a ser estabelecido pelo Con
selho Diretor do PUNRURAL. 

Art. 21. Os serviços de saúde compreenderão: 
a) prevenção às doenças e educação sanitária; 
b) assistência à maternidade e à infância; 
c) atendimento médico e drúrgico em ambulatório, ou 

(~m regime de internação hospitalar, ou, aind~l, em domicilio; 
d) exames complementares; 
e) assistência odontológica, clínica e cirúrgica. 

Art. 22. Adotar-se-á, para prestação dos serviços de 
saúde, o sistema de subsidio e, quando necessflrio, doação de 
equipamento, a cargo do FUNRURAll, mediante convênio 
deste com estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais 
mantidos : 

a) pela União, Estados e Municipios, desde que haja 
ato de autoridade comp~tente, permitindo que o subsidio seja 
conferido, diretamente, aos Estabelecimentos Convenen tes, 
como suplementação, devidamente registrado, dos ReUi:) orça
mentos de custeio e de inversão nosocomial ou ambulatorial 
do exercício; 

h) por Ínstítuições de previdência social, caso em que 
o subsidio caberá diretamente ao estabelecimento prrstante, 
como suplementação, devidamente escriturada, das dotações 
do orçamento corrente daquelas instituições; 

c) por Universidade e Fundaçocs que apresentem abo
nadora fôlha de serviços sociais; 

d) por entidades privadas de preferência com as de 
natureza beneficente; 
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e) por entidades sindicais de trabalhadores ou de pro
dutores rurais; 

f) por cooperativas de produtores rurais, cuja folha de 
Herviços assistenciais as recomende; 

g) por empresas que empreguem recursos próprios no 
desenvolvimento dos serviços sociais_ 

Parágrnfo único. Os Rubsídios conferidos aOR est::lbf'leci
Hlf'ntos hospitnlares 011 amhulatoriais pertencentes aos Esta
dos ou Municípios. não p<lderão. em qualquer hipótese, ser 
riesviados da direta e imediata utilização pelo próprio estabe
lecimento, nos têrmos constantes do resp€ctivo convênio, sob 
pena de rescisão contratual. 

Art. 23. Os serviços de saúde serão prestados em sen
tido coletivo. Rem objetivar o controle do gasto indi"idual 
relativo ao benpficiário. ou dos ajustes entre profissionais e 
potidades prestadoras de serviços. 

§ 1.9 O corpo clinico dél entirl.ade convenente oe car§
t.er privado terú ciência do convênio, med iante a posi(:ão da 
assina tura do seu represen tan te no instrumento respectivo. 

§ 2.<:> É facultado ao FUNRURAL solicitar a audiência 
do Conselho Federal de Medicina ou dos correspondentes 
()onselhos r~~douais sobre as relações entre as entidades pri
v~.das eonvpnentes e respectivo corpD c1ini~o, sempre que 
naquelas rrl<lc;ões resultem circunstâncias prejudiciais ao 
atendimento dos tra.balhadores rurais. 

~ 3." Nos convênios, deverá ser prevista a forma de 
irlcntifi~aç?ío do benefkiário, de morto fi ense.iar a efe-tiva 
prestação da <lAsistência sem qualquer óbice burocrático. 

Art. 24. N os serviços de saúde poderá ser utilizado 
pessoal paral~lédico, desde que as condições locais o eXIJam. 
ohser\'adux aR diRposiçÕ<'R elo Derreto n 9 fíO.387, dr 28 de 
Tn;)rço dt' 1%l. 

Art. 25. O Conselho Diretor do FUNR.URAL procederá 
a estudos para o estabeledmento d.e programas de ação, tendo 
em conta: 

I - as disponibilidades financeiras; 
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II - as peculiaridades nosológicas das regiões; 

lI! - a densidade demográfica regional; 

IV - a existência de meios de atendimento, nos locaiA 
considerados, dentro das exigências técnicas. 

Art. 26. A construção, montagem ou ampliação dC' 
ambulatórios, postos e hospitais onde inexistirem ou for'em 
rIe insuficiente capacidade de atendimento, poderão, a critério 
rIo Conselho Diretor, ser custeadas no todo, ou em parte, pelo 
FUNRURAL, sob a forma de doação. 

Art. 27. Em nenhum caso o FUNRURAL, por' si 011 

seus prepostos, poderá contratar ou manter pessoal para 11 

realização direta de qualquer forma de prestação de serviços 
de saúde ao trabalhador rural e dependentes. 

Seção II 

ScrlJ·iço Social 

Art. 28. O serviço social terá por finalidade proplCwr 
aos beneficiários do PRORURAL melhoria de seus hábitos 
e de suas condições de existência, mediante ajuda pessoa I em 
suas diversas necessidades ligadas à assi.stência prevista neste 
Regulamento e será prestado com a amplitude que permitirem 
os recursos orçamentários do FUNRURAL e segundo as pos
sibi.lidades locais. 

Art. 29. O serviço social abrangerá, basicamente, ~s 

seguintes modalidades: 

r - assistência jurídica para habilitação aos beneficios, 
em .Tuízo ou fora dele, solicitados os oficios da Justiça Gra
tuita, quando fôr o caso, e a colaboração das entidades sin
dicais de trabalhadores e de empregadores; 

II - pesquisas destinadas ao conhecimento do meio ru
ral, notndamente das reais condições de existência e da 
capacidade dos beneficiários em atender às suas necessidades, 
inclusive participação no custeio dos serviços de saúde; 
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IH - fornecimento dp medicampntos aos beneficiários. 
na forma do artigo 1.9 do Decreto n. 9 68.806, de 25 d(' 
junho de 1971; 

IV - incentivo à habilitação e aproveitamento, no meio 
rural, de pessoal destinado ao desempenho de serviços auxilia
r'es de enfermagem, obstetl'ícia e puericultura; 

V - colaboração com serviços de prevenção às doenças 
e de educação sanitária. 

Art. 30. O serviço social será executado mediante acôr
do ou convênio com entidades sindicais rurais de ambas as 
categorias e órgãos federais, estaduais, municipais ou institui
ções de direito privado cOIlBideradas de utilidade pública, 
inclusive estabelecimentos de ensino, que mantenham serviçJls 
esp€cializados, sendo vedada a sua execução direta pelo 
FUNRURAL. 

§ 1.<:' A orientação e supervisão do serviço social caberá 
a assistentes sociais diplomados_ 

§ 2.~ As atividades do serviço social poderão ser exer
eidas por auxiliares acadêmicos de serviço social, portadores 
de certificados de cursos especializados sobre a legislação 
social e matérias correlatas, membros do magistério primário 
ou secundário dos Estados ou Municípios e participantes de 
campanhas de alfabetização. 

CAPÍTULO III 

DIsposrCôES GENBRICAS RELATIVAS AOS EENBFíCIOS 

Art. 31. As importâncias a que o trabalhador rural 
tiver direito e deixadas de receber em vida, serão 
pagas aos seus dependentes, e, na falta destes, reverterão 
ao FUNRURAL. 

Art. 32. A concessão das prestações pecuniárias pre
vistas neste Regulamento terá inicio a partir do mês de 
janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valores gloo 
bais, bem como as quotas individuais da pensão quando fór 
o caso, para a unidade de cruzeiro imediatamente superior. 
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§ 1.') o valor total da pensão relativo a um conjunto 
de dependentes, caiba ou não arredondamento, das respec
tivas quotas, será igualado ao do conjunto imediatamente 
anterior, quando o valor total da pensão devida a este último 
r'csultar maior. 

§ 2.'" Somente far'ão jus à pensão os dependentes do 
trabalhador rural, chefe ou arrimo da unidade fami1iar que 
falecer depois de 31 de dezembro de 1971. 

Art. 33. Os beneficios pecuniários concedidos aos tra
baU1adores rurais e seus dependentes, salvo quanto às im
portâncias devidas ao FUNRURAL, aos descontos autoriza
dos por lei , ou derivados da obrigação de prestar alimentos, 
reconhecida judicialmente, não poderão ser objeto de penhora, 
arresto ou seqüestro, sendo nnlas de plcno direito qualquer 
wnda ou cessão, a constitni<:ão de qllalqurr ônus, bem assim 
a outorga de podêres ir'revogáveis ou em causa. própria para 
a respectiva percepção. 

Art. 34-. Não prescrcvPl'á o rlireito às prestações drvidas 
aos beneficiários, prescrevendo, porém, em 5 (cinco) anos, a 
contar da data em que forem devidas, as memmlidndes 011. 

lJRgamentos úrucos de benefíciol't 

Art. 35. }J licito ao truhnlhí1dol' 011 dependentl' menor, 
a critério do FUNRURAL, firmaI' reeibo de pagamento de 
lwnefício, independentemente da. presença dos pais ou 
tntores. 

Art. 36. O pagamento dos beneficios em dinheiro será 
efctufldo diretamente ao beneficiário, salvo, apenas, nos casos 
de ausência, moléstia contagioF;a, ou impossibilidade de loco
moção, quando poderá seI' feito a procurador, mediante au-

· torização expressa do FUNRURAL. se este não reputar incon-
· venientr. essa representação. 

Ar't. 37. O FUNRURAL poderíL pagar' os benefícios 
mediante ordens de pagamento, cheques ou outros documentos 

· hábeis fi serem apr'esentados pelos uelleficiários aos estabeleci
mentos rle crédito encarregados de efetuar os pagamentos, 

· independentemente de assinatura ou de aposição de impl'essão 
· digital, comprovando-se a identidade pela apresentação da 
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Carteira. de Trabalho e Pre 
fornecido pelo FUNRURAL. 

nento 

Parágrafo único. N o caso de não ser o pagamento efe
tuado por estabelecimento de crédito, é atribuído valor de 
assinatura, para efeito de quitação em recibo de beneficio, 
à impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, 
desde que aposta na presença de pessoa credenciada pelo 
FUNRURAL. 

Art. 38. O beneficio devido ao trabalhador rural inca· 
paz para os atos da vida civil será pago, a titulo precário, 
durante 3 (três) meses consecutivos, mediante têrmo de 
compromisso, lavrado no ato do recebimento, ao cônjuge não 
separado judicialmente e, na falta dêste, aos pais ou descen
dentes, preferindo os mais próximos aos mais r-emotos, e, 
dentre os do mesmo grau, os varões às mulheres, só se reali
zando os pagamentos subseqüentes a curador judicialmente 
designado. 

Parágrafo ÚDico. O procedimento indicado nest.e artigo 
será ob>;evado, no que coube, em relação aos benefidos devi
dos aos dependentes do trabalhador rural . 

Art. 39. O atendimento dos beneficiários do PRORU
RAL será feito tendo em vista que as prestações constituem 
direito legalmente assegurado, que apenas encontra limitR~<; 

nas possibilidades administrativas, técnicas e financeiras. 

Art. 40. O FUNRURAL poderá proceder, nos bene
fícios pecuniários, a descontos: 

I - autorizados por lei ou decorrentes de obrigação, 
judicialmente reconhecida, de prestar alimentos; 

II - de importància devidas ao próprio FUNRURA L. 

Art. 41. Quando o beneficiúrlo receber, por intermédio 
de procurador, êste deverá firmar perante o FUNRURAL, 
de 6 (seis) em 6 (seis) meses, declaração de vida do repre
sentado, ficando sujeito às sanções penais cabíveis no caso de 
falsidade da declaraçãú. 

Art. 42. As dependentes maiores de 16 (dezesseis) anos 
assinarão perante o FUNRURAL, por ocasião da habilitação 
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à~ prestações, "Têrmo de Responsabilidade", comprometendo
-se a comunicar imediatamente a alteração de seu estado civil 
que determine a perda da qualidade de dependente, ficando 
sujeitas, em caso de omissão, às sanç-ões cabíveis. 

Art. 43. A falta de cumprimento do disposto no artigo 
,ti acarretará a imediata suspensão do pagamento do bene
fício, até que seja apresentada a declaração prevista. 

Art. 44. Para a concessão e manutenção das prestações 
a beneficiários residentes no ext~rior, serão re<-llizados 
acôrdos com os órgãos competentes dos respectivos países, por 
intermédio do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

Parágrafo único. Enquanto não forem realizados esses 
acôrdos, poderão tais encargos ser atribuídos pelo 
Ti'UNRURAL a OI'ganizações especialjzadas locais, mediante 
(:ontratos aprovados pelo Ministérjo do TI'abalho e Previ
dência Social, de modo que os benefíeios sejam garantidos 
sem interrupção e em condições idênticas às do território 
nacional. 

Art. 45. A realização das perlcHls médicas destinadas 
IL concessão e à manutenção de oc'neficios por invalidez será 
preferentemente atribuída a médicos do INPS, e, na falta 
oêstes, às entictades com as quais o }-i'UNHURAL mantiver 
(:onvênio de assistência médica, facilItada a revisão do laudo 
por médico que o FUNRURAL designar, prevalecendo as 
('onclusões deste último para efeito de avaliação da incapa
(:idade do beneficiário. 

Art. 46. As importâncias que o beneficiário eventual
mente receber a mais durante a manutenção do benefício 
!:lerão reembolsadas ao FUNRURAL em parcelas mensais 
nunca superiores a 20% (vinte por cento) do valor da pres
tação, atendendo-se, na fixação do número das parcelas, à 
hoa-fé e à, condição econômica do beneficiárjo. 

Art-. 47. ~sponderá solidariamente com o beneficiado, 
perante o FDNRURAL, pela restituição de cotas de bene
fícios pagas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, aqueles 
que insc>rir ou fizer inserir: 

102 - BOLETIM DA ASS(>CfAO"O DOS SFlRVENTUAIlIOf; 
m; JUSTIÇA DÓ - ES'l'.-\DO DE SÃO PAULO * 



I - na folhas de pagamento de salários, pessoas que não 
possuam efetivamente a condição de trabalhador rural; 

II - na Carteira de Trabalho e Pr-evidência Social, 
declaração falsa ou diversa da que deveria ser anotada; 

lU - em quaisquer atestados ou documentos necessúrios 
à concessão ou pagamento de beneficio, declaração falsa ou 
diversa da que deveria constar. 

Art. 48. O retardamento injustificado do processa
mento dos pedidos de beneficio e dos recursos interpostos, 
dos pagamentos de beneficios ou da prestação dos serviç{)s, 
constitnirá falta grave em rebção aos sf'l'vidores responsá"pil'l 
e poderá determinar a resdsão dos contratol'l ou convêniol'l 
firmados com terceirol'l, quando a estes fôr imputável a 
infração. 

Art. 49. Para efeito de aposentadoria por velhice e 
aposentadoria por invalide'h, a caracterização da qualidade 
de trabalhador rural dependerá da comprovação do exercício 
da respecth'a atividade, durante 12 (doze) meses, ainda que 
por períodos descontínuos, nos três anos anteI'iores à data 
do pedido do beneficio. 

Art. 50. Quando o beneficiário apresentar requeri
mento desacompanhado da documentação necessal'la, o 
FUNRURAL lhe concederá prazo de até 120 (cento e vinte) 
dias para a devida compkmentação, fornecendo ao interes
~ado comprovante da ocorrência. 

Art. 51. A habilitação aos serviços de saúde em favor 
de pessoas que não sejam beneficiários do PRORURAL será 
de inteira responsabilidade das entidades ou organizações 
er-edenciadas que expedirem as competentes guias de enca
minhamento, ficando facultado ao FUNRURAL, nos casos 
de habilitação indevida, cancelar a credencial, sem prejuízo 
das sanções aplicáveis_ 

Art. 52. O ingTesso do trabalhador rural e depen
dentes abrangidos por este Regulamento no regime de 
qualquer entidade de previdência social, não lhes acarretará 
a perda do direito aos beneficios do PRO RURAL enquanto 
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não decorrer o p€riodo de carência a que se condicionar a 
concessão das prestações pelo novo regime. 

TíTULO UI 

DO CUSTEIO DO PRO RURAL 

CAPíTULO I 

FONTES DE RECEITA 

Art.53. O custeio do Programa de Assistência ali 
Trabalhador Rural será atendido pelas seguintes contri
buições: 

I - de 2% (dois por cento), devida pelo produtor, sobre' 
o valor comercial dos produtos rurais e recolhida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que 
ficam sub-rogados, para esse fim, em todas as obl'igações 00 
produtor; 

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seUH 
produtos ou vendê-Ios, no varejo, diretamente ao consumidor; 

U - de 2,4% (dois e quatro décimos por cento), na 
forma do item II do artigo 15 da Lei Complementar n.\> 11, 
de 25 de maio de 1971. 

§ l.Q Entende-se como produto rural todo aquele que, 
não tendo sofrido qualquer processo de industrialização, 
provenha de origem vegetal ou animal, ainda que haja sido 
submetido a beneficiamento, assim compreendidos os pro
cessos primários de descaroçamento, pilagem, descascamento. 
limpeza e outros do mesmo teor, destinados à preparação do 
produto para consumo imediato ou posterior industrialização. 

§ 2.Q O recolhimento da contribuição estabelecida no 
ítem I deverá ser feito até o último dia do mes segu intl' 
àquele em que tenha ocorrido a operação de venda pelo 
produtor, pelo consignatário ou pela cooperativa, ou a trans
formação industrial, quando realizada pelo próprio produtor. 

§ 3.9 As contribuições de que tratam os itens I e TI s~o 
devidas a partir de V' de julho de 1971. 
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§ 4. 9 A arrecadação da contribuição devida ao FUN
RURAL, na forma do item I deste artigo, bem assim das 
correspondentes multas impostas e demais cominações legais, 
será realizada, preferentemente, pela rede bancária creden
ciada para efetuar a. arrecadaç~o das contribuições devidas 
ao Insti tn to Nacional de Previdência Social. 

§ 5."1 A contribuição indicada no item II será recolruda 
para crédito do FUNRURAL através da mesma gL~ia em que 
figurarem as contribuições devidas ao INPS, no prazo e sob 
as mesmas cominações legais a estas referentes. 

§ 6.'1 O INPS entregará ao FUNRURAL, obrigatoria· 
mente, até o último rua do segundo mês subseqüente àquele 
em que haja ocorrido a arrecadação, a contribuição recolhida 
nos têrmos do parágrafo anterior, acrescida, quando fór o 
caso, dos correspondentes juros moratórios, multas e correção 
monetária. 

§ 7.<1 É fixado em 0,5% (meio por cento), calculado 
sobre o montante da arrecadação realizada em favor do 
FUNRURAL, o percentual a que se refere o § 1." do artigo 
4.° do Decreto-lei n." 1.146, de 31 de dezembro de 1970. 

Art. 54. A falta de recolhimento, na época própria da 
contribuição estabelecida no item I do artigo anterior, 
sujeitará automaticamente o infrator à multa de 10% (dez 
por cento) por semestre ou fração de atraso, calculada sobre 
o montante do débito, à correção monetária deste e aos juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre aquele 
montante. 

Art. 55. Integram a receita do FUNRURAL: 

I - as multas, a correção monetária e os juros mora
tórios a que estão sujeitos os contribuintes por atraso no 
recolhimento das contribuições previstas nos itens I e II do 
artigo 53; 

II - as multas provenientes de outras infrações prati
cadas pelos contribuintes nas suas relações com o FUN· 
RURAL; 

III - as importàncias que, na forma do artigo 30 da 
Lei Complementar n.') 11, de 25 de maio de 1971, forem 
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consignadas no orçamento do Ministério do Trabalho e Pre· 
vidência Social para suplementar a receita do FUNRURAL; 

IV - as doações e legados, as rendas extraordinárias ou 
eventuais, e os recursos incluidos no orçamento da União. 

CAPiTULO II 

ARRECADAÇÃO 

Art. 56. A arrecadação da contribuição de que trata 
o item I do artigo 53, compreendendo seu desconto e recolhi· 
mento, obedecerá às seguintes normas básicas; 

I - o cálculo para o recolhimento será efetuado; 

a) pelo adquirente, em relação ao valor de compra; 
b) pelo consignatário e pelo produtor que vender seus 

podutos no varejo, diretamente ao consumidor, em relação 
ao valor de venda; 

c) pela cooperativa, em relação ao valor creditado ou 
pago aos associados pela venda de seus produtos; 

d) pelo produtor, quando ele próprio industrializar os 
seus produtos, tomando· se por base o preç,~ conente no 
mercado; 

IH - o desconto das contribuições sempre se presumirá 
feito oportuna e regularmente pelas pessoas físicas ou jurí
dicas sub-rogadas nas obrigações do produtor, não lhes sendo 
lícito alegar qualquer omissão a fim de se eximirem do 
recolhimento, ficando os dirigentes de empresas e coopera· 
tivas pessoal e diretamente responsáveis pelas importâ,ncias 
que elas deixarem de receber ou tiverem arrecadado em 
desacôrdo com este Regulamento. 

§ 1.9 A contribuição a que se refere este artigo não 
incide sobre os produtos vegetais destinados ao plantio e 
reflorestamento, e sobre os produtos animais destinados à 
l'eprodução ou criação pecuária ou granjeira, quando ven
didos pelo próprio produtor a quem os utilize, diretamente, 
com aquelas finalidades. 
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§ 2. 9 O recolhimento da contribuição a que alude o 
item I do artigo 53, será efetuado mediante guia própria, 
aprovada pelo FUNRURAL e apresentada aos estabeleci
mentos bancários arrecadadores, que deverão transferir, men
salmente, as importâncias recolhidas, para o Banco do 
Brasil S/A., que as credit.ará em conta esp€cial, sob o titulo 
"Fundo de Assistência ao Tr'abalhador Rural", à ordem do 
Conselho Diretor. 

CAP ITULO III 

DISPOSIÇ,()ES GENÉRICAS RELATIVAS A.O CUSTEIO 

Art. 57. Os órgãos da Administração Direta, as autar
quias federais e as sociedades de economia mista, que 
estiverem em condições de colaborar dir'etamente com o 
FUNRURAL, poderão integrar o sistema arrecadador e 
fiscal deste, no âmbito das resp€ctivas jurisdições a critério 
do Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

Art. 58. O número de matrícula dos contr·ibuintes in
dicados no artigo 53, i tem I , alineas "a" e " b", para fins de 
cadastro do FUNRURAL, será o mesmo a eles atribuído pelo 
Ministério da Fazenda no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art. 59. Independe da matrícula a obrigação de 
recolher a contribuição de que trata o item I do ar1igo 53 
(', por outro la.do, não haverá compensação entre contribuições 
devidas e eventual crédito do contribuinte, prevalecendo, em 
qualquer caso, a regra "solve et repete". 

§ 1." Não haverá restituição de contribuições arreca
dadas, salvo na hipótese de recolhimento indevido. 

§ 2. 9 O direito de pleitear a restituição prescreve em 5 
( cinco) anos_ 

Art. 60. Não serão consideradas quitadas as contribui
'ções em débito recolhidas após a notificação fiscal do seu 
lançamento, salvo se o recolhimento tiver sido autorizado 
expressamente pelo FUNRURAL. 

Art. 61. Cumpre aos contribuintes do FUNRURAL, no 
'que respeita à contribuição prevista no item I do artigo '53: 
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I - recolher as contribuições devidas, na forma estatw
lecida no § 2.9 do mesmo artigo; 

II - recolher, juntamente com as contribuições el.rt 

atraso, os juros moratórios, multas, correção monetária p 

outros acréscimos legais; 

III - lançar, em títulos próprios de' sua escrituração 
mercantil e fiscal, as operações sujeitas à incidência de con
tribuição devida ao FUNRURAL; 

IV - arquivar, mesmo quando não obrigados, a escri
turação mercantil, durante 5 (cinco) anos, os livros e dOCll
mentos referentes àquelas operações; 

V- entregar ao FUNRURAT,J, até fevereiro de cada 
ano, declaração autenticada das informações fiscais perti
nentes ao exercicio anterior; 

VI - exibir à fiscalização do FUNRURAL os livros (~ 

documentos a que se referem os itens In e IV. 

Art. 62. Ê facultada ao FUNRURAL a verificação dOR 

livros de contabilidade e de outras formas de registro daR 
emprêsas ou contribuintes em geral. quando houver fundada 
suspeita de fraude ou sonegaç~o, não prevalecendo, nf'sses 
casos, o disposto nos artigos 17 e 18 do 0ódigo Comercial . 

Parágrafo único. Ocorrendo recusa de apresentação, ou 
Ronegação dos elementos de que trata o item VI do arti~ 
anterior, ou no caso de sua apresentação deficiente, poderil. 
o FUNRURAL, sem prejuízo das penalidades cabíveis, ins
crever de ofício as importâncias que reputar devidas, ficando 
a cargo do contribuinte o ônus da prova em contrário. 

Art. 63. Os débitos relativos à contribuição fixada DO 

item I do artigo 53 (item I do artigo 15 da Lei Complementar 
n.') 11, de 25 de maio de 1971, e respectivo § 6.9 ), assim como 
as correspondentes muJtas impostas e demais cominações 
legais, serão lançadas em livro próprio destinado pelo Con
selho Diretor à inscrição da dívida ativa do FUNRURAIJ. 

§ 1.'1 É considerada líquida c certa a dívida rcg11lar
mente inscrita no livro de que trata este artigo, c a certidã(l 
respectiva servirá de título par';) a cobrança judicial, como 
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divida pública, pelo mesmo processo e com os mesmos prIvI
légios e regalias reservadas à Fazenda Nacional. 

§ 2.9 A inscri~.ão de qualquer débito, bem assim a apli
<:ação de multas aos contribuintes do FUNRURAL, serão 
:,;empre precedidas de ampla possibilidade de defesa, obede
cendo o respectivo processo ao disposto no Titulo VI, Capi
tnlo n. 

Art. 64. O FUNRURAL terá seus recursos financeiros 
depositados no Banco do Brasil S/A., e utilizados de maneira 
que a receita de um semestre se destine à despesa do semestre 
imediato, admitida a comunicação. financeira de dois semes
tres sucessivos, para efeito de equilíbrio em relação à 
despesa. 

Parágrafo único. A parte da receita mantida em reserva 
na forma deste artigo, será transferida para contas de prazo 
fixo no Banco do Brasil S/A., com direito aos juros e à 
correção monetárja reguarmentares, ou aplicada em Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

TíTULO IV 

GESTÃO ECONÔMICO·FINANCEIRA E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CAPÍTULO I 

ORÇAlI1EN~'O 

Art. 65. O orçamento geral e analitico do FUNRURAL, 
1liscriminará a receita por fontes e a despesa por espécie 
para a gestão do PRO RURAL, nos termos da Lei Comple
mentar n." 11/71 e do presente Regulamento, obedecidos os 
principias de unidade, univesalidade e anualidade. 

Art. 66. O Orç-amento do FUNRURAL será aprovado 
pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

Art. 67. A receita do FUNRURAL será classificada na 
fOl"ma do Drcrdo·lei n." 27, de 14 de novembro de 1966, como 
"Contribuições pal'a Fins Sociais". 
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Art. 68. A despesa do FUNRURAL ser'á classificada 
de acôrdo com o disposto no artigo 179 do Decreto-lei n.~ 

200, de 25 de fevereir'o de 1967, segundo o Plano de Contaf' 
elaborado pelo Ministério do Planejamento e Coor'denaç'do 
Geral. 

Art. 69. A elaboração da Proposta Orç.amentária do 
FUNRURAL e fi sua execução orçamentária obedecerão, 
ainda, às disposições e concC'lots da Lei n. ~ 4.:320, de 17 dI' 
març,o de 1964, c suas modificações. 

Art. 70. Enquanto não fôr aprovado o orç.amento geral 
do FUNRURAL, suas despesas correntes, bem assim as de 
capital serão realizadas até limite das cotas trimestrais de 
sua Proposta Orçamentária. 

Art. 71. Os créditos adicionais solicitados para atender 
a despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no 
orçamento aprovado para o exercício, dependerão da exis
tência de recursos e aprovação do Ministro do Trabalho e 
Previdência Social. 

Art. 72. Os créditos adicionais terão vigência adstrit.a 
ao exercicio financeiro em que forem concedidos, salvo se a: 
autorização ocorrer dentro dos últimos 4 (quatro) meses do 
exercicio financeiro, quando poderão vigorar até o fim do 
exercicio seguinte. 

Art. 73. A Proposta Orçamentária do FUNRURAL 
deverá ser apresentada até 15 de dezembo de cada ano. 

C.\P! rvUl II 

ExERCíCIO FINANCEIRO 

Art. 74. O exercicio financeiro coincidirá com o ano 
civil e compreenderá: 

I - a receit.a nele realizada e depositada no Banco do 
Br'asil S/A., na Conta do Fundo de Assistência ao Traba
lhador RUI'al à ordem do Conselho Diretor, ainda que refe
rente a exercícios anteriores; 

II - as despesas nele legalmente empenhadas. 

110 - nOLETrM: DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUARIO~ 
DE JUSTIÇA DO ES'l'ADO DEl SAO PAULO * 



C .\P!TULO III 

CONTABILIDADEl 

Art. 75. A contabilidade do FUNRURAL será finan
ceiro-orçamentária e registrará os recursos do Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural depositados em conta 
própria no Banco do Brasil SI A., bem como a sua movi
mentação. 

Art. 76. Os serviços de contabilidade serão organizados 
de modo a permi tir o conhecimento dos fatos de natureza 
financeira, na forma do artigo anterior, o acompanhamento 
da execução orçamentária , a composição patrimonial. à qual 
se incorporarão as doações e legados, e a apropriação dos 
custos dos serviços. 

Art. 77. A contabilidade do FUNRURAL manterá 
COlltrôle cadastral, através de contas de compensação, dos 
débitos diversos e responsabilidade de terceiros que não 
influirão no resultado do exercicio. 

Art. 78. A contabilidade assegurará, ainda o conheci
mento analitico de todos os bens permanentes, que deverã,o 
ser devidamente caracterizados. 

Art. 79. Os documentos relativos à escrituração dos 
fatos da receita e da despesa ficado arquivados no órgão de 
contabilidade analitica e à disposição das autoridades res
ponsáveis pelo acompanhamento administrativo e fiscalização 
financeira. 

Art. 80. Ressalvada a competência da Inspetoria-Geral 
de Finanças do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
e do Tribunal de Contas da União, as tomadas de contas 
serão realizadas pelo órgão de contabilidade e verificadas 
pela auditoria interna do FUNRURAL. 

Art. 81. A expedição das normas gerais para execução 
dos senrjços de contabilidade é de competência exclusiva da 
Direção do FUNRURAL, devendo seus executores observá-las 
fielmente, bem como facilitar o acompanhamento da conta· 
biJjzação dos fatos, e a auditoria periódica por parte do 
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FUNRURAL, prestando os esclarecimentos e informações 
requeridos. 

Art. 82. O resultado econômico-financeir'o do exercicio 
será apresentado nos Balanços Orç~mentário, Financeiro e 
Patrimonial e seus demonstrativos. 

PRESTAÇÃO DE CDNTAS 

Art. 83. O Conselho Diretor do FUNRURAL prestará 
contas da gestão econômico-financeira e patrimonial, na 
forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único. A pr'estação de contas será elaborada 
pelo Órgão de Contabilidade do FUNRURAL. 

TíTULO V 

DO FUNRURAL 

DISPOSIÇõES PRELIMIl\'ARES 

Art. 84. Ao Fundo de Assü;tência ao Trabalhador 
Rural - FUNRURAL - diretamente subordioado ao Mi· 
nistro do Trabalho (' Previdência Social, caberá a execução 
do ProgTama de Assistência. ao Trubalhador Rural, nos 
têrmos deste Regulamento. 

Art. 85. O FUNRURAL tem personalidade jurídica de 
natureza autárquica e goza, em sua plenitude, inclusive no 
que se refpre aos seus bens, serviços e a~-ões, das regalias, 
privilégios e imunidades da União. 

Art. 86. A administração do FUNRURAL caherá ao 
SÚll Conselho Diretor, que será, presidido pelo Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, ou por seu representante 
<,.xpressamente designado, e integr'ado por este e pelos repre
sentantes dos segulntes órgãos: ~finistério da Agricultura, 

1[2 - nOIJ.,1·IM nA A!\SOCIA<)AO nos S8ItYE)lTUAIHO:;: 
Dh: .n;STlçA ])0 ESTADO .i>); ~ÃO I'AFLO ... 



Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Previdência 
Social, bem assim de cada uma das Confederações represen
tativas das categorias econômicas e profissionais agl'árias_ 

Parágrafo único_ Os Membros do Conselho Diretor e 
respectivos Suplentes indicados p€los órgãos e entidades de 
classe mencionados neste artigo, serão designados pelo Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social. 

Art. 87. O FUNRURAL será representado em Juizo 
ou fora dele pelo Presidente do Conselho Diretor ou seu 
substituto legal. 

Art. 88. O Conselho Diretor do FUNRURAL poderá 
oelegar competência a dirigente, de qualquer nivel, de órgão 
integrante da estrutura administrativa da autarquia. 

Art. 89. O FUNRURAL tem por foro o da sua séde, na 
Capital da República, ou o da Capital do Estado, para os 
atos do {imbito deste. 

Parágrafo UlUCO. Quando autor, o FUNRURAL 
acionará o réu no foro do domicilio deste. 

Art. 90. A representação do FUNRURAL em Juizo 
poderá Sf'r delf'/!:ada a procuradores do INPS, conforme fôr 
estabelecido em convênio, ou, excepcionalmente, nos casos 
em que fôr impraticável ou dispendiosa essa representação, a 
rrdvogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, me
diante locação de serviços, na forma do Código Civil, excluido 
qualquer vinculo empregatício. 

c.~;'ÍTUJ.O TI 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FU~;RUR!l[' 

Art. 91. A estrutura administrativa do FUNRURAL 
compõe-se de órgãos de Direção Superior, de Supervisão e 
Contrôle Administrativo ou Jurisdicional, e de Execução. 

Art. 92. Constituem a Direção Superior: 

I - o Conselho Diretor; 

II - a Diretoria-Geral c os Órgãos que a integram. 
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Art. 93. A Diretoria·Geral será. integrada pelos seguin· 
tes órgãos: 

I - Consultoria Jurídica; 

II - Consultoda Médico·Social; 

III - Assessoria de Pessoal; 

IV - Assessoria de Serviços Gemis; 

V - Assessoria de Anecadação c Fiscalização; 

VI - Assessoria Financeira; 

VII - Assessoria de Contabilidade e Orçamento; 

VIII ~ Assessoria de Organização e Métodos; 

IX - Assessoria de Relações Públicas e Divulgação; 

X - Assessoria de Obras e Instalações Hospitalares; 

XI - Assessoria de P!'rstações Pecnniúrias: 

XII ~ Assessoria de Administração dos ~ervjços (le 
Saúde; 

XIII - Inspetoria de Benefícios. 

Art. 94. Ao Representante designado pelo ).1inistro 
de Estado para presidir o Conselho Diretor caberá desem · 
penhar as atribuições de Diretor·Geral do FUNRURAL. 

§ l.Q Quando não houver o Representante a que S( ~ 

refere este artigo, as atríbuiç~es de Direto·Gera 1 serão excr" 
cidas pDr quem o Ministro de Estado designar. 

§ 2. 9 O Diretor·Geral serú substituido em seus impedi
mentos eventuais pelo servidor que ele próprio indkar e fóI' 
designado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Socia 1. 

Art. 95. O Diretor· Geral terá um Adjunto que será o 
Chefe do seu Gabinete, com a incumbência de auxiliá·lo uo 
desempenho das suas atribuições de caráter representativo e 
das tarefas administrativas que lhe competem, em estrei ta 
colaboração com a Secretaria do Conselho Diretor. 
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Art. 96. As Diretoria Regionais, subordinadas à Dire
toria Geral e sediadas, de preferência, nas Capitais dos 
Estados, constituem os órgãos de Supervisão e Contrôle 
Administrativo do FUNRURAL nas respectivas áreas de 
atuação. 

Art. 97. IntegTam as Diretorias Regionais: 

I - a Assessoria Regional de Arrecadação e Fiscali· 
zação; 

II - a Assessoria Regiona 1 de Beneficios. 
Parágrafo único. As Diretorias Regionais contarão com 

um Setor de Assistência de Serviços Gerais. 

Art. 98. São órgãos de execução: 

I - as Representações Locais, subordinadas às Direto
rias Regionais e localizadas onde: convier ; 

Ir - as entidades de qualflucr naturf'za com as quais () 
FUNRURAJJ mantiver convênio para a prestação de serviços. 

Art. 99. Haverá na sede de comarcas, como 6r"gãos dp 
contrôle jurisdicional, uma Comissão Revisora, constituída 
de 1 (um) Representante do Ministério Público, que a pre· 
sidirA, com direito, inclusive, a voto de qualidade, de 1 (um) 
Representante de Sindicato Rural, 1 (um) Representante 
de Sindicato de Trabalhadores Rurais, e uma pessoa grada. 
da localidade, indicada de comum acordo pelas Federações 
Rurais de ambas as categorias, e aprovada pl'lo Conselho 
Diretor. 

§ 1. 9 Quando inexistir q ualq ner dos Sindicatos men· 
cionados neste artigo, caberá à respectiva Federação fazer 
a indicação do representante classista. 

§ 2.'1 De acordo com as conveniências administrativas, 
a jurisdição de uma Comissão Revisora poderá abranger mais 
uma comarca ou estender-se a municípios de comarcas dife· 
rentes. 

§ 3.~ Não sendo possível a desigmlção do Representante' 
do Ministério Público, a escolha, pelo Conselho Diretor, para 
a presidência ela Comissão R evisol'r!. deverá T'C'cair rm bacharel 
em direito. de preferência aeupante de cargo público cujas 
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atribuições não sejam incompativeis com as funções de 
membro da aludida Comissão. 

§ 4.Q Na sede de Comissão Revisora em que existir 
mais de um Representante do Ministério Público, a escolha, 
dentre eles, para Presidente, caberá ao Conselho Dir·etor. 

CAPÍTULO lU 

COMPETJtNCIA 

Seção I 

Do Consel/w Diretor 

Art. 100. Ao Conselho Diretor do FUNRURAL 
(~ompete : 

I - aprovar o seu Regimento Interno; 

II ~ estabelecer diretrizes para a administração do 
FUNRURAL; 

III - fixar critérios para a celebração de convênios, 
(~ontratos e acôrdos; 

IV - elaborar os orçamentos anual ou plurianual do 
PUNRURAL e os planos de aplicação de seus recursos; 

V - submeter à Secretnria-Geral do Ministério do Tra
hnlho e Previdência Social para aprovação pelo Ministro, os 
orçamentos do FUNRURAL, quando não tenham sido 
Rubscritos por aquele Titular, na qualidade de Presidente do 
nonselho Diretor; 

VI - acompanhar a execução orçamentária, através de 
halancetes mensais a serem apresentados pela Diretoria 
(}('r~l ; 

VII - submeter, anualmente, ao Tribunal de Contas da 
União, até 31 de maio do exercicio subseqüente, a prestação 
de contas de sua gestão, com os documentos previstos no 
:Irtigo 42 do Deel'pto-lei n. Q 109, de 25 de feYf'l'f'il'o de' 
I !){i7, e o pronunciamento do Ministro de Estado quando não 
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tenha subscrito a prestação na qualidade de Presidente do 
Conselho Diretor; 

VIII - baixar normas para a boa execução dos serviços; 

IX - dirimir dúvidas na aplicaç,ão das normas discipli
nadoras da execução do PHORURAL e da ação administra
tiva do FUNRURAL ; 

X - julgar, em última e definitiva insUlncia, os recursos 
interpostos das decisões das Diretorias Regionais, na forma 
deste Hegulamento. 

Art. 101. O Conselho Diretor decidirá por maioria de 
votos de seus membros, cabendo ao seu Presidente, inclusive, 
o voto de qualidade. 

Art. 102. As decisões do Conselho Diretor serão funda
mentadas P. terão adenominação de Resoluções. 

Art. 103. O Conselho Dü'etor terá uma Secretaria, à 
qual caberá executar os traba.lhos taquigráficos, administra 
tivos e de documentação de ülterêsse do Conselho. 

S eç-ão II 

D o Presidente do Con selho Di·reto,. 

Art. 104. Compete ao Presidente do Conselho Diretor-: 

I - presidir' as reuniões do Conselho; 

II - requisitar e designar servidores para as funções 
de direção superior) chefia) supervisão, assessoramento, secre
tariado e outras que forem incluidas na Tabela própria, bem 
como dispensar os respectivos ocupantes; 

III - elaborar, nos têrmos da legislação vigente, o rela· 
tório anual do FUNRURAL c submetê·lo à aprovação do 
Conselho Diretor; 

IV - determinar a realização de sindicâncias e a instau
ração de processos administrativos, praticando os atos con
seqüentes e submetendo-os, quando fôr o caso, com seu 
parecer, à autoridade competente para decisão final; 
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v - designar os membros das Comissões Revisoras, 
(~Ilja indicação tenha sido aprovada pelo Conselho Diretor; 

VI - assinar cheques com o Assessor Financeiro; 

VII - endossar cheques para crédito do FURURAL 
em conta bancária ou delegar essa competência ao Assessor 
fi'inancei['o. 

Se~ào III 

Do Direto,·-Gera.l 

Art. 105. Ao Diretor-Geral incumbe: 

I - coordenar, controlar c sllpel'visionar a execução dos 
serviços dos Órgãos de Direção Superior e das Diretorias R~
g-ionais; 

II - promover' a instrução dos pl'ocessos c o preparo dos 
pxpedieutes a serem submetidos ao Conselho Diretor, emitindo 
o seu pronunciamento, quando for o caso; 

ITr - elaborar o prgoramn de aplicação dos recursos do 
r"UNRURAL, por exercicio, e o rrspecth'o orçamento, sllbme
tlmrlo-os ao Conselho Diretor, e. bem assim, preparaI' o rela
tório anual da administração do FUNRURAL; 

I V - su{wrvisionnr H movimentação financeira do 
l<'UNRURAL: 

Y - apresentfll ' ao Conselho Diretor os balancetes 
mensais para o acompanhamento da execução OI'çamentária; 

vr - preparar aR }1rrRtaçõCR de ('ontas da gestão do 
nonselho Direto!': 

VI f - baixar ordens e instruções de serviço ; 

VTn - fixíll' adiantamento básico para que o Assess(}l' 
"J!'inanceiro possa atender a prquC'nas despesas de pronto 
pagamento: 

IX - cumpril' p fazer cumprir as dpliberaçõeil do Conse
lIlO Diretor; 
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x - autorizaI' o deslocamento dos sel'\'idorcs para mis
Hões específicas; 

XI - autorizar as despesas e pagamentos de responsabi-
1 idade do FURURAL; 

XII - superintender, em geral, todos os serviços admi
nistrativos do FUNRURAL. 

Art. 106. Aos Diretores Regjonais incumbe: 

I - coordenar e SUpeI'VISlOnar a execução dos serviços 
do FUNRURAL nos respectivos Estados; 

II - julgar, no âmbit-o de sua jurisdição, os recursos 
interpostos: 

a) por beneficiários do PRORURAL, das decisões pro
feridas pelas Comissões Revisoras; 

b) por contribuintes diretos do FUNRURAIJ (artigo 
15, item I, alineas "a" e I'b" da Lei Complementar n.Q 11, 
de 25 de maio de 1971), das decisões proferidas pejas Assesso
rias Regionais de Arrecadaç.ão e Fiscalização. 

Parágrafo único_ Caberá a os Setores de Assistência de 
Serviços Gerais exercer as atividades-meio de interesse dos 
úrgãos intpgrantes das Diretorias Regjonais. 

Art. 107. Compete às Assessorias Regionais: 

I - <'I Assessoria Regional de Arrecadação e Fiscali
~ação : 

a) orientaI', coordenar p controlar a execução dos ser
viços de sna e::;pecialidade, no Estado; 

b) decidir, em primeira instância, as questões em que 
Rejam interessados os contribuintes do FUNRURAL (artigo 
] 5, item L alineas 'Ia" e "b", da Lei Complementar n.ç 11, 
oe 25 de maio de 1971) ; --
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c) instruir os recursos interpostos contra suas decisões 
c encaminhá-los com o seu pronunciamento à apreciação do 
Diretor R€gional. 

I1- à Assessoria Regional de Beneficio: 
a) orientar, coordenar e controlar a execução dos ser

viços de sua especialidade, no Estado; 
h) instruir os recursos interpostos contra decisões das 

Comissões Revisoras e encaminhá-los com o seu pronuncia
mento à a preciaç.ão do Diretor R,egional, 

Berno V 

Art. 108. As Representações Locais poderão ahranger 
mais de um município do mesmo Estado, municípios de 
Estados diferentes ou apenas parte de um mesmo municipio, 
conforme o aconselharem os interesses administrativos ou 
para melhor atendimento dos beneficiários. 

Art. 109. Compete às HppresentaçõcH I~ocaiR: 

I - executar os serviços de identificação dos habilitados 
ao PIWRVRAL; 

rI - conceder e manter henefícios pecuniários: 

TIT - dirimir dúvidas quanto ao encaminhamento dE" 
heneficHirios aos prestadores de serviços de saúde, ou habi
litú-IoR ao atendimento junto àquelas entidades, quando não 
houver Sindicato OH órgão de serviço social que o façam; 

TV - autorizar pericia médica para fins de concessão 
de lH'neficlo por invalidez; 

V - manter o cadastro dos contl'ibuintes indkados nas 
alíneas "a" e "iJ" do item I do artigo 15 da Lei Complementar 
n-:-q 11, de 25 dc maio de 1971; 

VI - expedir os certificados de regularidade de situação 
dos contribuintes rNeridos no item anterior; 
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VII - orientar os contribuintes do FUNRURAL objeti
vando o incremento da arrecadação (artigo 15, item I da 
Lei Complementar n.'" 11, de 25 de maio de 1971) e colhêr 
os elementos que facilitem a respectiva ação fiscalizadora. 

Seçiio VI 

1)a.< ComissDes Remsora.< 

Art. 110. As Comissões Revisoras caberá apreciar as 
reclamações formuladas por beneficiários, diretamente ou por 
intermédio da respectiva entidade sindical ou órgão de servi<:,o 
social, contra: 

I - decisões das Representações locais da jurisdição, 
em matéria de beneficios pecuniários, inclusive inscrição e 
qualificação de beneficiários: 

II - recusa de atendimento, ou atendimento insatisfa
tório, por parte de entidades com as quais o FUNRURAL 
mantiver convênio para prestação de serviços de saúde e 
serviço social; 

III - exigência indevida de participação do trabalhador 
rural ou dependente no custeio da assistência a. que se refere 
o item anterior. 

C.\Pi'fULO IV 

DISPOSIÇõES GENÉRICAS RELATIVAS A ADMINISTRAÇÃO 

ArL 111. Os serviços administrati.vos destinados ao cum
primento do PROGRAMA DE ASSIST1tNCIA AO TRA
BALa~DOR RURAL serão executados iliretamente pelo 
FUNRURAL ou mediante convênios ou contratos com enti
dades públicas ou sindicais, ou pessoas juridicas de direito 
privado, sob a forma de "serviços de terceiros". 

Art. 112. Caberá ao INPS, pela sua rêde operacional 
direta, e sem prejuízo de seus interesses, prestar ao FUN
RURAL, na forma do artigo anterior, a assistência que se 
fizer necessária em p€ssoal, material, instalações e serviços 
administrativos. 
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Parágrafo único. Serão considerados como prestados à 
Previdência Social, os serviços do pessoal requisitado ao 
lNPS para os órgãos l'struturais do FUNRURAL, na forma 
do artigo 287 e seus §§ 2. 0 e 3.<) do Regulamento aprovado 
pelo Decreto n.O 60.501, de 14 de março de 1967, e suas 
alterações. 

Art. 113. As atribuições dos diversos órgãos do FUN
RURAL não previstas neste Regulamento serão fixadas no 
Regimento Interno. 

Art. 114. Os membros do Conselho Diretor e seus 
Suplentes, exceto o Ministro de Estado, tomarão posse pe
rante o Departamento do Pessoal do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, e os das Comissões Revisoras, perante 
o Diretor Regional do Estado respectivo. 

Art. 115. Os membros do Conselho Diretor, inclusive 
seu President€, farão jus à gratificação de presença que fôI' 
,fixada na forma da Lei n." 5.708, de 4 de outubro de 1971. 

Art. 116. Os membros das Comissões Revisoras farão 
jus. igualmente, a uma gratificação de presença, observado 
o disposto no artigo anterior. 

Art. 117. Os Suplentes dos membros do Conselho Di
retor e os dos membl'os das Comissões Revisol'Hs serão con
vocados, nos casos de afastamentos dos efetivos, os primeiros 
pelo Presidente do Conselho Diretor, e os segundos pelos 
Diretor'es IWgionais. 

Parágrafo único. Nas faltas evrntuais elos membros que 
integram os órgãos colegiados de que trata o artigo, admi
tir-se·á RubRtituição automática pelos resprctivos Suplentes. 

A rt. 118. A tabela de gr'atificação do pessoal requisi
tado pelo FUNRURAL será aprovada por decreto do Prp· 
Aidcnte da República, mediante proposta do rrfinistro do 
'rrabalho e Prpvidência Social , na forma da Lri n.') 5.757, 
de 3 de de:r.etnbro de 1971. 

Art. 119. As contas do FUNRURAL serão movimen
tadas, conjuntamente, pelo Presidente do Conselho Diretor, 
011 seu substituto lega 1, e pelo Assessor Fim\llceiro. 

Art. 120. O custo de administração do FUNRURAL, 
em cada exercício, não poderá exceder ao valor correspoIl' 
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dente a 10% (dez por cento) da receita realizada no 
~>xercicio anterIor. 

Art. 121. A prisão administrativa de servidor em 
(~xercício no PUNRURAL será decretada pelo Presidente do 
Conselho Diretor. 

CA P iTULO V 

DIV lJ L G.\ ÇÃO no P1WIWRAL 

Art. 122. A divulgação do PRO RURAL terá por obje· 
tivo, entre outros : 

a) o esclarecimento e a orientaç.ão dos beneficiários, 
eontribuintes e do público em geral; 

b) o conhecimento, pelos interessados, dos atos e deci
-Bôes da administl'ação do FUNRURAL, inclusive para efeito 
de recursos. 

TíTU:W VI 

DAS RECLAMAÇÕES E DOS RECURSOS 

C.\l'inJco l 

RECL1\MACõE~ 

ArL 123. Das decisões das Representações Locais e nos 
'(',asos previstos nos itens II e lU do artigo 110, caberá 
l'cclamação para a Comissão Revisora, sob cuja jurisdição 
aquelas estiverem, nos casos previstos no artigo 110. 

Art. 124. A Reclamação deverá ser apresentada à Re
presentação Local dentro do prazo de 30 (trinta.) dias, con
tados da ciência do interessado, e encaminllada em 72 (seten
La e duas) horas, devidamente informada, ao Presidente da 
Comissão Revisor'a. 

§ 1." A Reclamação deverá ser feita por escrito e, 
·quando fôr o caso, instruída com os documentos em que se 
f1Jndar. 
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§ 2.~ A Reclamação será registrada em livro próprio, 
na Representação Local, que dela fornecerá. recibo ao inte
ressado. 

Art. 125. Recebida a Reclamação, a Comissão Revisora 
proferirá sua decisão dentro de 5 (cinco) dias, restituindo 
o expediente em 48 (quarenta e oito) horas à Representação 
Locar, que diligenciará imediatamente no sentido de ser 
cientificado o reclamante. 

Parágrafo único. Se a decisão da Comissão Revisora, 
favorável ao reclamante, fór considerada pela Representac;.ão 
Local manifestamente contrária às normas vigentes, será 
submetida, em 48 (quarenta e oito) horas, com efeito suspen
sivo, ao conhecimento da Diretoria Regional que poderá 
reformá-la em despacho fundamentado, no prazo de 10 (dez) 
dias. 

Art. 126. Da decisão contrária ao reclamante caberá 
recurso volutário para a Diretoria Regional do Estado, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ciência. 

C' .\Pj~·ULO II 

RF.G(1R~O~ 

Art. 127. Os recursos interpostos pelos beneficiários do 
PRORURAL contra as decisões proferidas pela Comissão 
Revisora nos casos a que se refere o artigo 110 serão julgados 
pela Diretoria Regional no llrazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 128. As contestações das emprêsas e demais con
tribuintes contra as decisões do FUNRURAL relativas à 
contribuição de que trata o artigo 15, item I, da Lei Comple
mentar n.9 11, de 25 de maio de 1971, e a multas, correção 
monetária e demais questões em que sejam interessados, serão 
julgados pela Diretoria Regional do Estado. 

Art. 129. O prazo para interposição dos recursos, im
prorrogável e contado da ciência direta do interessado ou, na 
falta desta, da publicação do ato recorrido, será de 30 
(trinta) dias, em qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 128. 
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Art. 130. Das decisões proferidas pelas DiretorlalS 
Regionais e nas mesmas condições de prazo do artigo anterior, 
caberá recurso, em última e definitiva instância, para o Con· 
selho Diretor do FUNRURAL. 

Parágrafo único. Nos casos de débitos, o recurso para 
o Conselho Diretor somente será admitido mediante depósito 
do valor da condenação ou apresentação de fiador idÔneo, 
feitos dentro do prazo do recurso. 

TíTULO VII 

DISPOSIÇÕES PENAIS 

Art. 131. Por infração dos dispositivos da Lei Comple· 
mentar n.'1 11, de 25 de maio de 1971, os responsáveis ficarão 
sujeitos às seguintes multas, na forma dest€ Regulamento: 

I - de 10% (dez por cento) por semestre ou fração de 
atraso, calculada sobre o montante do débito pela infringên· 
cia do disposto no § 2.9 do artigo 15 da Lei Complementar 
n.'1 11, de 25 de maio de 1971 (artigo 54) ; 

II - de 1 (um) a 10 (dez) sa]ários mínimos de maior 
va lor no Pais, pela infringência de dispositivo, inclusive deste 
Regulamento, para o qual não haja penalidade expressamente 
eominada. 

Art. 132. A aplicação das multas previstas no artigo 
anterior compete aos Assessôres Regionais de Arrecadação 
c Fiscalização. 

Art. 133. Verificada a infração será lavrado o com· 
petente auto, sendo uma das vias entregue ao infrator, me· 
diante recibo, ou, em caso de reeusa, remetida, dentro de 3 
(t.rês) dias, por via postal, com recibo de volta. 

Parágrafo único. O auto de infração será lavrado em 
c,aracteres bem legíveis, indicando o local, dia e hora de 
:'ma lavratura, e conterá a descrição pormenorizada da 
infração. 

Art. 134. O infrator poderá, dentro de 15 (quinze) 
·(lias improrrogáveis, contados da data do recebimento do 
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auto, apresentar defesa dirigida ao Assessor Regi.onal de' 
Arrecadação e Fiscalização. 

Art. 135. Decorrido o prazo do artigo anterior, tenha 
ou não o infrator apresentado defesa, o expediente ser(t 
remetido ao Assessor Regional de Arrecadação e Fiscaliza· 
~~o, que proferirá sua decisão dentro de 10 (dez) dias. 

Art. 136. As multas, no caso do item II do artigo 5fí, 
serão graduadas segundo a ocorrência ou ausência das cit·
cunstâncias agravantes previstas no artigo 137, observadas 
as seguintes bases: 

I - na ausência de agravantes, a multa será aplicada 
no grau mínimo; 

Ir - as agravantes dos itens I a VI elevam a penali
dade ao grau médio; 

IrI - as agravantes dos itens I a III elevam a penali
dade ao grau máximo. 

Art. 137. Constituem circunstrmcias agravantes ter () 
infrator: 

I - reincidido; 

II - tentado subornar servidor do FUNRURAL; 

III - agido com manifesto dolo, fraude ou má-fé; 

IV ~ incidido anteriormente em outra infração dest.(' 
Regulamento; 

V - desacatado, por qualquer forma, no ato de verifi
cação da infração, servidor do FUNRURAL; 

VI - obstado, por qualquer meio a ação fiscalizadora 
do FUNRURAL. 

Art. 138. A autoridade julgadora, em casos especiais, 
tendo em vista a boa-fé ou a manifesta ignorância do infrator 
ou no caso de ter este procurado espontaneamente corrigir 
a falta em que incorrera, poderá reduzir ou deixar de aplicar 
multa, fundamentando sua decisão. 
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Parágrafo único. As decisões proferidas nos têrmos 
deste artigo serão revistas, de oficio, pela autoridade hierar
quicamente superior, salvo se se tratar do produtor a que 
se refere a alinea "b" do artigo 3.9 da Lei Complementar n. 9 

11, de 25 de maio de 1971. 

Art. 139. Constitui crime: 

I - de falsidade ideológica, nos têrmos do artigo 299 
do Código Penal, inserir ou fazer inserir: 

a) nas folhas de pagamento de salários, pessoas que 
não possuam efetivamente a condição de trabalhador rural: 

b) na Carteira de Trabalho e Previdência Social, decla
ração falsa ou diversa da que deveria ser anotada; 

c) em quaisquer atestados ou documentDs necessários 
à concessão ou pagamento de beneficios, declaração falsa ou 
diversa da que deveria constar. 

TI - de estelionato, nos têrmos do artigo 171 do Código 
Penal: 

a) receber ou tentar receber, dolosamente qualquer 
benefício do PRORURAL; 

b) praticar, visando a usufruir vantagem ilícita, qual
quer ato que acarrete prejuizo ao FUNRURAL; 

c) emitir e apresentar, para pagamento pelo FUNRU
RAL, fatura de serviços não executados ou não prestados. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, quando fôr 
emprêsa que tiver praticado a infração, a responsabilidade 
penal será do titular da firma individual, ou dos sócios soli
dários, gerentes, diretores ou administradores que direta ou 
indiretamente ligados à emprêsa, de modo permanente ou 
eventual. tenham praticado ou concol'l'iào para a, prfttica 
do crime. 

Art. 140. ,Julgados procedentes pelo FUNRURAL em 
decisão definitiva, os antos referrntes [I infrações que jmpor
tem nos crimes especificados no artigo anterior, constituirão 
pronl da materialidade dêsses erim('s, rara os efeitos do 
artigo 15S do Cúdigo de Processo P0nal. 

Art. 141. Sob pena de responsabilidade (arUgo 66 da 
Lei das Contravenções Penais) as autoridades administrativas 
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do FUNRURAL que tiverem conhecimento da infração penal 
promoverão, junto às autoridades competentes o procedimen
to criminal cabiveI, fornecendo os elementos comprobatórios 
do crime. 

TÍTUW VIII 

DA PRESCRIÇÃO 

Art. 142. Aplicam-se ao FUNRURAL os prazos de 
prescrição de que goza a União Federal, ressalvado o disposto 
nos artigos 34 e 143. 

Art. 143. Prescreverá em 20 (vinte) anos o direito do 
FUNRURAL de receber ou cobrar importâncias que lhe forem 
devidas. 

Art. 144. A prescrição deverá ser declarada, em qual
quer instância pelo órgão julgador que a verificar, não- po
dendo ser objeto de relevação. 

TíTULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 145. O "Dia do Trabalhador Rural" será come
morado pelo Ministérjo iro 1'rahalho e Previdência Social 
como etapa decisiva, assinalada pela Lei Complementar n.~ 
11, dr 25 de maio de 1971, na marcha da integração pro
gTesi'lÍva do homem elo campo no Sistema OBraI da Previ
dência Socia l. 

Art. 146. Os débitos rr]ativos ao FUNRURAL resul
tantes do dis]JOAto no DecrC'to-Lrj n.'? 27n. de 28 df' fev(l
l'eiro ele 1967, de rpsponsabilidade dos ad~uirpnte8 ou con
signatários, na qn~l1idade de sub-roRados dos nrodutor(ls 
l'nrn is, e os de responsa bilidade daqueles que produzem mer
eadoriai'l rurais e as vendem diretamente aos consumidores, 
ou as industrializam, ficam isentos de multa e de correção 
monetária, sem prejuizo dos correspondentes juros morató
rios, dcsde que rccolhidos ou confessados até 22 de fevereiro 
de 1972. 
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Parágrafo único. Em relação ao período de V de março 
a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de 
produtos rurais só ficam obrigados a recolher ao FUNRURAL 
as contribuições fi este devidas, quando as tenham descontado 
do pagamento que efetuaram aos produtores, no referido 
período, pela compra dos referidos produtos. 

Art. 147. A confissão a que se refere o artigo anterior 
terá por objeto os débitos relativos ao período de 1.9 de 
março de 1!)67 a dezcmbro de 1969, que poderão ser recolhidos 
('m até 20 (vinte) parcelas mens~ds, iguais e sucessivas, ven
(·endo-se a primei!'a no último dia útil do mês subseqüente ao 
da confissão. 

Parágrafo único. O parcelamento de que trata êste 
:rrtigo é condici.omldo fis seguintes exigências: 

a) consoEdação da dívida, compreendendo as contri
buições em atraso e os respectivos juros moratórios, ealcula
<los até a data do parce)amen to; 

b) confisRão expressa da dívida a plll'ada na forma da 
alinea antrrior: 

c) cálculo da parcela cOl'I'esponden te à amor-tização da 
divida confessada e aos .iuros de 1% (um por cento) ao mês, 
Rôbre os sn ldOf; oeCl'escentes dessu mesma dívida; 

d) apresen tação, pelo devedor, de fiador idôneo, a cri
tério do FUNRURAL, que responda solidariamente pelo 
<1ébito consolidado e demais obrigações a cargo do devedor ; 

e) incidência, em cada parcela recolhida posteriormente 
ilO v<?neimento, da correção monetária, juros moratórios de 
1% ( 11m por ('rnto) ao mês, além da multa yar-iável de 10% 
(de?; por cento) até 50 % (cinqüenta J10r cento) do valor 
r1a parce18 . g-rnrluada segundo o rliRposto no nrtigo R2 da 
T;Pl n .9 3 )~07 . Ile 20 dI' agôf':to d e Hl"O. l' H'i'lp:'<.:fiva l'p,Ç!ula

Jnc-mtnção, 

Art. 148. Ficam cancelados os débitos dos produtores 
T'urais para com o FUNRURAL, correspondentes ao período 
ele fevereü'o de lflG4 a fevereiro de 1967. 

Art. HD. Até que entre em vigor o Programa de Assis
tência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, continuará 
prestando aos seus heneficiários assistênóa médico-social, de 
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acôrdo com o sistema administrativo previsto na Regula
mento aprovado pelo Decreto n." 61.554, de 17 de outubro 
de 1967, e dentro dos recursos consignados no orçamento 
vigente, ressalvado o disposto neste Regulamento e na Lei 
Complementar n." 11, de 25 de maio de 1971, Cluanto à 
forma ele indenização devida ao I~rpS pela assistência a qU(~ 
se refere o parágrafo único do artigo 23 da referida lei 
-complementar, e às despesas de implantação da nova estru
tura administrativa do FUNRURAL e organização dos sem< 
serviços para a execução do PRO RURAL. 

A d. 150. Fiea extinto o Plano Básico de Previdência 
Social, institultlo pelo Decreto-Lf'i n. 0 564, de 1.0 de maio 
de UH39, comFlementado pelo Dl'el·eto-Lri n. Q 704, de 24 di' 
julho de 1960, ressalvados os dil'pitos daqueles que, contri
buindo para o TNPS pelo refcl'i<~ () Plano, trnham cumprido 
periodo de carência até 30 de junho dr 1971, 

§ l.9 Cessará, em 30 de junho de 1972, o direito' de 
habilitação aos beneficios, pelo Plano Búsico, dos segumdos 
que tiverem seus direitos assegurados na forma dêste artigo. 

§ 2.° Caberá a devolução das contribuil;ões descontadas, 
já recolhidas ou não, àqueles que, havendo começaoo a con· 
tribuir tardiamente, não CUmlJrirem o período de carêncin. 

Art. 151. As emprêsas ahrangidaH pelo Plano Básico 
são incluidas como contribuintes do Progrwm.a de Assistência 
ao Trabalhador Rnrul.) participando do seu custeio na forma 
do item I do artigo 15 da Lei Complementar n." 11, de 25 
de maio de 1971, ficando dispensadas, em conseqüência, da 
contribuição para o referido Plano, ressalvado o recolhimento 
f'm relação ao periodo encerrado em 30 de junho de 1971, 
das contribuições cor-respondentes aos segurados de que trata 
o artigo anterior e seu § 1.0, 

Art. 152, Fica ressalvada a obrigatoriedade do recolhi
nlento das contribuições devidas ao FUNRURAL até 30 de 
junho do 1911, por fôrça do disposto no Decreto-Lei n. 0 276, 
d(~ 2H de fevereiro de 1967, respeitada a exceção estabelecida 
no parágrafo único do artigo 146 e o disp<Jsto no artigo 148. 

Art. 153. As entidades sindicais de trabalhadores e de 
f'mprl'gadorps r urais poderão ser utilizadas ('m serviços de 
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fiscalização e na identificação dos grupos rurais abrangidos 
pelo PRO RURAL, assim como, mediante convênio com () 
FUNRURAL, na implantação, divulgação e execução daquel(' 
Programa, em complemento à colaboração especifkamente j(l 
prcyista neste Regulamento. 

Art. 154. A emprêsa agroindustrial anteriormente vin
eulada, inclusive quanto ao seu setor agrário, ao extinto 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e, em 
seguida, ao Instituto lJ.acional de Previdência Social, conti
mIará vinculada ao Sistema Geral da Previdência Social, sem 
prejuízo do recolhimento da contribuição a que se refere o 
artigo 53, item I, alínea "b". 

§ 1.'1 Excluem-se do sistema de que trata este artigo, 
i'mbordinando-se ao regime do PRO RURAL. 

a) aos safristas, assim considerados os trabalhadores 
rurais cujos contratos tenham sua duração dependente dr 
variações estacionais da atividade agrária; 

h) os trabalhadores rurais d~ emprêsa agroindustrial 
empregados exclusiva e comprovadamente em outras culturas 
que não a da matéria-prima utilizada pelo setor industrial. 

§ 2.'1 O INPS orgaruzará o cadastro dos empregados 
do setor agrário especifico das emprêsas agroindustriais que 
se dediquem a outros tipos de culturas, tomando por base, 
para a fixação dos respectivos quantitativos, o número de 
empregados que seria proporcionalmente necessá.rio, num pe
I"Íodo de 12 (doze) meses, para produzir o volume de matéria
-prima absorvida anualmente pelo setor industrial, cabendo 
à emprêsa, de comum acôrdo com o sindicato profissional 
que lhe corresponder e sob a orientação e contrôle do INPS, 
elaborar a relação nominal dos trabalhadores que ficarão 
vinculados ao seu setor agrário especifico, para efeito de sua 
filiação ao Instituto, e fazer a competente anotação nas res
pectivas Carteiras de Trabalho e Previdência SociaL 

§ 3.9 Serão revistos pelo INPS, em consonância com 
o cr.itério fi\:ado no parágrafo anterior, os processos penden
tes de cobrança, administrativa ou judicial, instaurados con
tra emprêsas agroindustriais com fundamento no artigo 5.° 
do Decreto-Lei n. 9 704, de 24 de julho de 1969, e respectivo 
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I~!'gulalllcnto (DrCI'cto n.o G5.10G, de 5 de setembro de 
10(9), excluída a cobrança de multas e correção monetária 
p.m relação aos débitos apurados na confor'midade deste 
parú.!jrufo, fa~('ndo-se a devida compensação quando tiver 
havido recolhimento pelo Plano Básico ou ~lo Sistema 
do FUNRURAL. 

§ 4. 9 O disposto no artigo 5.~ do Decreto-Lei n.~ 704, 
(le 24 de julho de 1969, reproduzido pelo artigo 29 da Lei 
00mplementar n. 9 11. de 25 de maio de 1971, abrange as 
emprêsas agroindustriais qne nntrs do advento do Estatuto 
do Trahalhador Rnral (Lei n.'! d.214, d0 2 dE' março de 
/8(3) jA vinham contribuindo, inclusive em relação aos 
pmpregados do seu setor agr-ário, para. o extinto Instituto 
rle Aposentadoria c Pensões dos lndustriários e, em seguida, 
para o Instituto Nacional dI' Previrlência Social, bem como 
ílS que embora não o tendo feito, estavam compreendidas na 
disposição do artig-o 3.<'>, item H, dos RC'gulamentos aprovados 
pelos Decretos nR. 48.959-A, de 19 de> sr.tembro de 1960, 
r. 60.501, de 14 dE' março de 1967, este último em sua primitiva 
]'edação. 

§ 5.° O disposto no parágrafo anteriOl' é aplir.iÍ\·cl fi 

partir da vigêneia do Decrdo-Lei n. Q 704, de 24 de julho de 
°1960, salvo para as emprêsaR agroindustriais da mesrna afi
vidarle, constituídas posteriormente, aR quais ficarão incluí
clas, qllnnto ao resp<>cth'o Rctor agrário, no Sistema Gerfll da 
Pl'e\'idência Social, n partir da vigência deste Regulamento 
(artigo 31 da Lei COmplelllp.ntHl' n.O 11, de 25 de maio 
(le 1971) . 

A L't. 155. À proporçã.o que as cmprêsas atingirem. a 
aitério do Ministério do Trabalho e Previdência Socül..l, 
I'uficlente grau de organização, poderão ser incluídas, quanto 
ao respectivo setor agrário, no Sistema Geral da Previdência 
Social, mediante decreto do Poder Executivo. 

Art. 156. O valor dos beneficios em manutenção será 
I'eajustado quando fôr alterado o I'alário mínimo de maior 
valor no Pais, na mesma proporção e a partir da mesma data. 

Art. 157. Na fase de implantação do PRO RURAL, os 
,'('(mrsos orçamentários destinados ao Serviço Social serão 
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aplicados prioritariamente na finaldiade prevista no artigo 
29, item l. 

Art. 158. Os representantes das categorias econômicas 
e profissional rurais nas Comissões Revisoras serão indicados 
ao Conselho Diretor do FUNRURAL pelos Sindicatos que 
tenham jurisdição na sede das respectivas comarcas, na con
formidade de seus estatutos. 

Art. 159. As atividades de direção superior e de super
visão e contrôle administI-tivo do FUNRURAL serão desem
penhadas por pessoal requisitado na forma da legislação 
vigente, enquanto não houver criado o quadro próprio, de 
pessoal, da entidade, sob o regime da Lei n.9 1.711, de 2~ 
de outubro de 1952, ou da Consolidação das L€is do Trabalho 
segundo fôr estabeleôdo em decreto do Presidente da Repú
blica. As tarefas executivas serão realizadas, preferente
mente, sempre que possivel, de maneira indireta, mediantE' 
contratos ou convênios com pessoas jurídicas de direito pri
vado ou entidades públicas capacitadas a desempenhar OR 

encargos de execução, nos têrmos do artigo 10, e seus parú
grafos, do Decreto-Lei n. 9 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 160. As despesas de organiza<;~o dos serviços neceH
sá rios à execução da Lei Complementar n. 9 11, de 25 de maio 
ele 1871, inclusive instalação adequada do Conselho Direto!" 
e dos órgãos da estrutura administrativa do FUNRURAJ .. , 
serão atendidas com recursos deste, até o limite de 10% 
(dez por cento) das despesas previstD.s no orçamento "igentR. 

§ 1.9 As despesas a que sr refere este artigo correr~() 
por conta da dotação 412 - Serviços em Regime de Progra
mf!<;ão Especial, consoante o disposto no artigo 4.9 do Decreto 
n.ç 55.511, de 11 de janpiro d(> 1965. 

§ 2.'\1 O serviço de contabilidade efetuará os l'egistros 
das despesas a que alude o parágrafo anterior, de modo a 
permitir, oportunamente, o conhecimento daquelas mediantr 
cspecifiração, 

Art. 161. Para aqueles que já tiverem completado 6G 
(sessenta e cinco) anos de idade em 1. 9 de janeiro de 1972, 
a aposentadoria por velhice só será concf'dida, nos têrmo~ 
do artigo 8.° e seu § 3.'1, se na datn da publicação da Lei 
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Complementar n.~ 11, de 25 de maio de 1971, tinham a 
condição de trabalhadores rurais, ou deixaram de exercer a 
atividade de natur'eza rural, por motivo de idade, mas per· 
maneceram vivendo no meio rural, na dependência deste. 

Art. 162. Para aqueles que se encontrar-em em estado 
de invalidez total e permanente, em 1." de janeiro de 1972, 
a aposentadoria por invalidez só será concedida, nos têrmos 
do artigo 9:1 e seu parágrafo único, se a referida condição 
de incapacidade houver sido ocasionada ao tempo do exer-· 
cício de at.ividade ror'al, e desde que, nos últimos três anos, 
contados até a data da publicação da Lei Complementar n.? 
11, de 25 de maio de 1971, as vitimas se acharam vivendo no 
meio rUI'a 1, na dependência deste. 

Art. 163. Para efeito de sua atuali7.ação, o PRORURAL, 
bem como o respectivo sistema de custeio, sel'ão revistos de 
dois em dois anos pelo Poder Executivo, mediaJlt~ proposta 
do Serviço A tuarial do Ministério do Trabalho r. Previdência 
Rocial. 

Art. 164. Os órgãos do FUNRURAL t êm íL faenldade 
de reyer as suas próprias decisões nas oportunidades dOA re· 
cursos previstos neste Regulamento, tempcRtlyamente inter· 
postos. 

Art. 165. Será obrigatória, n partir do mês de janeiro 
de 1972. para os contribuintes do FUNRURAL, a que se refere 
o artigo 15, item r, a líneas "a" e "b" da Lei Complementar 
11.9 11, de 25 de maio de 1971, a apresentação de Certificados 
ele R.cgularidade de Situação e Certificado de Quitação expe
didos pelo FUNRURAL, nos mesmos casos e para os mesmos 
!'feitos previstos nos artigos 141 e 142, da Lei D.? 3.807, 
ele 26 de agôsto de 1960. 

Art. 166. Os pr'azos fixados para os recursos previstos 
lleste Regulamento serão contados, conforme o caso, da data: 

a) da ciência pessoal do interessado; 
b) do recebimento da comunicação por via postal regis

trada, aposta no "Aviso de R.ctôrno" ; 
c) da publicação do ed ital. 

/,1" -



Art. 167. Aplicam·se, subsidiariamente, aos casos 
omissos neste Hegulamento, as disno:üções do Regulamento 
Geral da Pl'eyidência Social, aprovado pelo Decreto n.Q 60.501, 
de 14 de março de 1967, com suas alterações. 

Art. 168 As dúvidas na execuç-ão deste Regulamento e 
da Lei Complementar n.".' 11, de 25 de maio de 1971, serão 
resolvidas pelo Ministro do Tl'abalho e Previdência 'Social 
que, inclusive, poderá criar, se entender necessário, como 
órgão de segunda instfmcia para os recursos previstos no 
art.igo 106, item lI, alínea "a" e "b", a Comissão Revisora 
I~egional, junto a cada Diretoria Regional (artigo 96) E' 

integrada pelo titular desta, que será ° presidente, e por um 
Representante de cada Federação, da Agricultura e dos Tra· 
halhadores na AgTicultura, designado pIo Ministro mediante 
indicação da entidade representada. 
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DECRETO-LEI N.ç> 1.231 - DE 6 DE JULHO 
DE 1972 

Reabre o p·mzo estabelecido no Gll't'igo 1.9) § 2." 
do De-creto-lei n.? 1.184, de 12 de (1,gos1.l0 de 1m 1 e 
dá outra providência. 

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhl' 
confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta: 

Art. 1.Q Fica reaberto, por 120 (cento e vinte) dias, 
a partir da publicação deste Decreto-lei, o prazo de requeri 
mento para os fins do disposto no altigo 1.~ do Decreto-lei 
n.9 1.184, de 12 de agosto de 1971. 

Art. 2. 9 O parágrafo 3.Q, do Art. 1.Q do Decreto-lei n. Q 

1.184, de 12 de agosto de 1971, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"§ 3.Q O requerimento em qur. se solicite a daç :"':o (,IlI 

pagamento imp()rta, na órhita judicial ou administrativD, 
em conf~ssão iIT:,üatável da divida. p não susf)(lnde o r (>co
lhimento de qualquer crédito tributár'io, inclusive os em 
regime de parcelamento". 

Art. 3.° Este Decreto·lei entrará em vigor na data de' 
sua pnblicação, revogadas as disposições em contrário. 

llrUAília, G de julho de 1972; 151.0 da Independêneia e 
84-.~ da República. 

EMíuo G. MEDICI - Presiden te (h! TI('públic:. 
Antô'ltio Delfim Netto 
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]URISPRUD!NCIA: 

'fUTELA - Menor, órfã de mãe, eujo pai se encontra 
em lugar ignorado - Reclamação, pela avó, no 
sentido de ser nomeada tutora da neta, já sob sua 
guarda e criação - Deferimento - RecUl'so 
provido. 

É de se deferir a pretensão de avó que vem 
criando a neta órfã de mãe, mas cujo pai está. em 
lugar ignorado, no sentido de ser nomeada sua 
tutora, a fim de melhor lhe ser dado o cumprimen
to da missão a que se propuser8 . 

N .Q 194.580 - Capital. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 
cível D.'1 194.580, da comarea de São Paulo, em que é: apelante 
Rosa Alonso Martinez, sendo o apelado o Juizo. 

1 - Rosa Alonso Martinez, avó da menor Sara Martins 
Almeida, órfã de mãe e com pai em lugar desconhecido, 
segundo se afirmou, reclamou a sua nomeação para o cargo 
de tutora da neta e teve seu pedido indeferido. 

Dai o apelo da avó a fls. e que teve parecer favorável da 
Procuradoria-Geral da Justiça. 

2 - O recurso merece provimento pois, como notou o 
parecer de fls. do Procurador Mário Arantes de Morais: "No 
caso, é (le recordar a lição de Estêvam de Almeida que, ao 
comentar o art. 394 do CC, afirmava que a par da tutela 
normal existem, na lei civil, situações de aplicação transitó
ria e singular e que, entre as medidas incluidas no dispositivo 
em questão, eRtá a nomeação de um tutor especial, com atri
buições delim itadas, conforme o caso, g11Íando-se o juiz p€lo 
interesse do meno!". O pátrio poder não se destrói, coexiste 
ele na tutela especi~11" ("Manual do Código Civil", págs. 
304, 361 e 362). 
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3 - Assim, processado o pedido e devidamente justifi
cado, poderá ser deferida à apelante a tutela especial sobre 
sua neta, para o fim de criá-la, como o vem fazendo e pro
porcionar-lhe instrução e educa~-ão conveniente_ 

4, - Isto posto: 

ACORDAM, em Quarta Câmara Civil do Tribunal de 
Justiça sem divergência de votos, incorporado a este julgado 
o relatório de fls., dar provimento ao recurso a fim de que 
o processo tenha andamento regular e venha a ser julgado 
como de direito. 

Custas "ex lege" _ (T. J . S . P. - São Paulo, 4 de março 
de 1971- FERREIRA DE OLIVEIRA, presidente, ~iÉDICI 
FILHO, relator ~ P'artióparam do julgamento, com votos 
vencedores, os Des. Felizardo Calil e Barbosa Pereira). RTS 
- voI. 435, pág. 71. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ELETROCUÇÃO 
POR QUEDA DE FIO DE HEDE ELÉTRICA ~ 
Ação ordinária de responsabilidade civil. Advindo 
a eletrocução da vitima da queda, por fortuito, por 
fio da rede elétrica, ademais de revelar-se impru
dente a mesma vitima, não há responsabilidade da 
concessionária do serviço de eletricidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 
de Nulidade e Infringentes do Julgado na Apelação Civel 
n.q 7.223, sendo embargantes José Elói Mendonça e outra, 

- - e embargada Rio Light S.A. Serviços de Eletricidade, os 
Juizes do Segundo Grupo de Câmaras Civeis do Tribunal de 
Alçada do Estado da Guanabara acordam preliminarmente e 
à. unanimidade, em rejeitar a arguição de intempestividadE. 
do recurso, também rejeitando no mérito os próprios embar'
gos, em votação unanimemente. Custas na forma da lei. 

Ação de responsabilidade civil decorrente da morte do 
filho dos embargantes, eletrocutado, na noite de 20 de março 
de 1965, por um fio da rede elétrica que caiu lia via pública, 
devido à queda de barreiras e a fortes chuvas_ Nas duas 
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instâ.ncias, julgou-se improcedente a demanda, mas, firmado 
(~m voto vencido no julgamento da apelação, interpostos estes 
PlIlbargos de nulidade c infringentes do julgado_ 

Arguiu a embargada a preliminar de intempestividade 
do reeurso suscitado a 16 de outubro de 1967, quando a publi
cação do V. Acórdão se deu em 4 do mesmo mês e ano 
(folhas 87) _ Contudo, a intempestividade não ocorre, por
quanto o dia final do prazo de dez dias, do art. 834, o C. P . 
Oivil, caiu em um sábado, 14, pelo que, oferecidos os embargos 
a 16, segunda-feira, foram-no oportunamente. Rejeita-se a 
arguição por conseguinte_ 

No mérito, é de se verificar que o V. Acórdão aplicou o 
art. 1.528 do C. Civil, relativo a edificio ou construções cujo 
dono responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se 
esta provier de falta de reparos, manifesta a sua necessidade. 
A extensão do dispositivo a postes telegráficos (e nor que 
não deve ser estendido a postes de sustentação da rede elé
trica) é pacifica na doutrina, conforme atesta Carvalho San
tos, apoiado em Sourdat e Laurent (Código Ci1;il I nterp're
tado, vo1. XX, pág. 337, n. 9 3, 5.~ edição, 1952). Evidente que 
a responsabilidade do art. 1.528 do C. Civil é condicionada 
;), prova da falta de reparos, cuja necessidade seja manifesta. 
A conhecida expressão do douto AglIiar Dias, tr-azida à 
colação pelas ilustradas razões de embargos, de que se pre
sume a necessidade de reparos com o fato da ruina ("tanto 
necessitava de reparos que caju") é, contudo, inaplicável à 
espécie. Provou-se, e desde a inicial os próprios embargan
tes o admitem, que a queda da rede elétrica resultou dos 
desabamentos, da quela de blocos de pedra. em decorrência 
de chuvas. Se a causa fôsse indetermina0::J, df'sconhecidl'l. 
(~staria certo que se presumisse a necessidade de renllros. 
Mas. no caso, em verdacle, não houve rnina da rede elétricD. 
:oe nRo que a ocorrência de um fato insólito, impre\'isívrl, que. 
por isso mesmo, configllron a for<:a maior, excludente da 
l'esnonsabilidade, como se,iam as chuvas e os desabamentos 
,'cferidos. Não se pode admitir o defeito da rede elétrica, 
qner em razão de inexistir que prova técnica seja de tal 
deficiência, quer pela consideração de que rede elétrica nem 
a mais perfeita resistiria a uma avalancha como ocorreu. 
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A necessidade de reparo manifesta, ensina Clóvis Bevilacqua 
nos Comentários ao C. Oivil, vol. 5, art. 1.528, n.~ 2, pág. 308, 
5." edição, 1943, deha claro que a responsabilidade no caso 
é subjetiva, lição que é repetida pelos doutos. Assim, Cunha 
Gonçalves (Tratado ele D'ilreito OiviJ, voI. XIII, Tomo I, 1990, 
pág. 809, 2." edição) sustenta que deve a vítima ou quem seja 
por ele, evidentemente, comprovar a negligência no fazer aR 
reparações necessárias, ou em tomar as precauções para evitar 
desabamentos. Nã.o há, insista-se, prova alguma da negli 
gência da embargada, que não se podia precaver contra () 
imprevisiveI. Em matéria de culpa - inevitável é a refer(~Tl
cia, por mais dolorosa que possa parecer - se houve alguma. 
foi da vítima, saindo do ônibus, cOntra as advertências em 
sentido contrário (fls. 51v.). Não há nada como, data venia, 
acolher os embargos, portanto. T.A .G.B. - Rio de Ja
neiro, 3 de agosto de 1971 - Severo da Costa, Presidente 
- Luiz Carlos da Costa Carvalho, Relator) D. O. G. B., 
22·5-72, pág. 254. 

DESAPROPRIAÇÃO - Interesse social - Concei
tuação - etc. 

"Acordam, em Primeira Câmara do Tribtmal de Alçada 
Civil, por votação unânime, julgar prejudicado o agravo no 
auto do processo de fls. 857, negando-se provimento aos 
apelos, provendo-se, parcialmente, o recurso oficial para 
determinar que os juros sejam contados a partir da imissão 
de posse, mas sobre a diferença complementar, concedendo-sC' 
correção monetária. 

Julgam prejudicado o agravo no auto do processo (Í(' 

fls. 857, pois, posteriormente veio para os autos o laudo do 
assistente técnico Doutor Bruno Cervone (fls. 870 e seguin· 
tes) . 

A questão referente à exclusão de interessados da relação 
processual, não tem o interesse pretendido, pojs como é 6bvio, 
cuidando-se de mera ação expropriatória, o que discute nu 
oportunidade é apenas o preço referente à coisa expropriada, 
e não questões dominiais, já que nos termos da lei, ocorrendo 
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questão de lata indagação no campo dominial, os interessados 
deverão discutir essa pI'evalência em ação própria. 

No tocante ao inte'resse social vemos que a Lei 4.132, 
de 10 de setembro de 1962, definiu em termos claros o 
:-;ignificado da expressão "interesse social", tornando inequi
''oco que por interesse soci;:l.1 se entende o aproveitamento 
de todo o bem improdutivo ou explorado sem correspondência 
(·.om as necessidades de habitação, trabalho c consumo dos 
epntros de popula~ãG fl que deve ou rossa sU]1rir por BPll 

di'stino econômico: (', também, a manutenção de posseiros 
('m terrenos urbanos. onne. eom, (1 tolerflneia expressa ou 
t:ícita do proprietário, tenham construído sua habitação. 
formando núcleos residenciais de mais de 10 familias. 

Na espécie, o interesse social a que a1ude a lei, como 
(~ausa da exnropriação (1 se faz('I", é evidente, sendo a desa
proprinção determinada pelo Poder Público visando evitar 
i-,TJ:'aves inconvententes, ao mesmo tempo que faz aplicação 
dos principios sociais contidos nas Constituições Federal e 
Estadual, trazendo a solução adequada, determinando que 
os legítimos donos sejam justa e previamente indenizados 
do valor do bem, ao mesmo passo que impede a perturbação 
da ordem econômica e social, em referência àqueles ocupantes 
do imóvel. 

No caso "sub judice" não existe restrição legal, sendo 
f:onsiderada constitucional a pretensão da expropriante Pre
feitura Municipal de Santos, quando, por int~resse social 
pleiteia a desapropriação de uma área, ocupada por mais 
de 100 famílias, na iminência de Rerem despejadas d<l posse, 
caso [\ providência não se cOJlcretize. 

Conseqüentemente, a desapropriação por interesse social 
pode recair em imóvel improdutivo, (artigo 2.~ item 1, da 
Lei Federal 4.132), destinando-se a úrea à venda ou à locação. 

Nesse aspecto, escreve Hélio Moraes de Siqueira: "é 
rnarC8nte o contraste com o sistema clássico das desapro
priações por utilidade pública, pois nesta o desvio do poder 
ficaria caracterizado pela venda ou locação dos bens expro
pdados, pDssibilitando a sua retrocessão ao antigo proprie
tário. Contrariamente, nas desapropriações por interesse 
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social os bens serão objeto de venda ou locação"... ("A 
retrocessão nas desapropriações", página 39, edição 1964)_ 

A indenização foi bem fixada pelo digno Magistrado, 
a.crescentando-se que os laudos ofertados pelo perito judicial 
e assistentes das partes, foram concordantes com relaç~o ao 
preço a ser pago. 

A verba honorária arbitrada em 5% sobre a diferença 
complementar, merece mantida, não obstante o alto preço da 
indenização fixada, tendo-se em consideração que a presente 
ação foi iniciada há mais de 7 anos, e vários são os advogados 
que funcionam no presente feito. 

Provimento parcial merece o recurso oficial para o fim 
de determinar que os juros sejam contados a partir da data 
da imissão de posse, mas sobre a diferença complementar. 

Datando o laudo aceito de 30 de junho de 1970 (fls. 
811), é concedida a correção monetária determinada em Lei"_ 
(T. A. Civ. S. P. - Apelação cível 162.341, de Santos, em 
que é recorrente o Juizo "ex officio", apelantes Américo 
Rutigliano e outros, Costabile Di Gregorio e outra, Epólio 
de Malaquias Antônio Marcelino e outros, Municiaplidade de 
Santos e Gilberto Gonçalves Monteiro. Acórdão unúnime, da 
Primeira Câmara Civil, de 3 de agosto de 1971. Ass. Assis 
Moura, Presidente e relator; João Del Nero, revisor; Eva
risto dos Santos). Julgados do Tribunal de Alçada Civil, 
n.Q 21, pág. 87 da edição mimeografada. 

IMPOSTO DE SISA SOBRE CESSÃO DE DIREITOS 
HEREDITÁRIOS - Inexistência de dissidio ju
risprudencial - Recurso extraordinário não pro
vido. 

RELATóRIO 

o Sr. M·inristro Oswaldo Trigueino - A Prefeitura Mu
nicipal de São Paulo ajuizou executivo fiscal contra David 
Domingos Corrêa, para cobrar diferença de sisa relativa à 
transmissão de direito hereditário sobre parte de um terreno 
situado na Avenida Antonio de Barros n.~ 1.191. O adqui-
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rente atribuiu ao imóvel o valor de Cr$ 1.000,00, pagando a. 
sisa de 110 cruzeiros. Posteriormente, a Prefeitura reavaliou 
o imóvel em Cr$ 223.960,00, cobrando mais Cr$ 32.523,80 
de imposto e multa. A avaliação determinada pelo juiz 
reduziu o valor do imóvel para Cr$ 80.500,00, razão pela 
<lual a ação foi julgada procedente em parte, condenado o 
devedor ao pagamento de Cr$ 11.598,73. 

A decisão de primeira instância (folha 49) foi confir
mada pela Terceira Câmara do Tribunal de Alçada Civil, ut 
acórdão de f. 74. 

Não se conformando, o executado interpôs recurso extra
ordinário (folha 76), a que o presidente daquele Tribunal 
negou seguimento pelo despacho de f. 80, vn ve1'bis: 

No presente executivo fiscal, a Municipalidade de São 
Paulo reclamou o pagamento da diferença do imposto inter 
vi'/,'os) antecipadamente recolhido pelo contribuinte e relativo 
à aquisição de direitos hereditários e de meação, de um 
imóvel. 

Foi julgado procedente em parte, porque se apurou, 
através de avaliação judicial, que maior era o valor, que o 
indicado na guia de recolhimento do tributo, e menor que o 
da estimativa fiscal. 

Contra o venerando acórdão da Colenda Terceira 
Câmara, confirmatório da sentença da primeira instância, o 
executado interpõe recurso extraordinário, com fundamento 
na letra d do permissivo constitucional, alegando que o jul
gado diverge do assentado na Súmula 82 do ego Supremo 
Tribunal Federal. 

Não tem razão, porém. 

Esquece-se, evidentemente, que, CDm o recolhimento ante
cipado do imposto, naturalmente para obter os respectivos 
favores fiscais, se sujeitou ao pagamento da diferença como 
o reclamado. 

Autorizava-o a essa antecipação a L. muno 6.125, de 
30-11-62, que, em compensação, lhe permitiu pagar o imposto 
i.nter vi.vos à base do valor do imóvel na data em que foi 
efetuada a antecipação (art. 25, § 1.~). 
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Assim, se o valor do imóvel, àquela data, era outro, 
maior, como o apurado, então deve pagar a diferença, mesmo 
porque, do contrário, a adotar-se a sua contraditória susten
tação, quanto a não ser tributável a simples aquisição de 
direitos, deveria satisfazer o tributo à base do valor do 
imóvel ao tempo da apuração desses direitos, com aquisição 
do imóvel ao qual se referem. Isso não é, entretanto, o que 
deseja. Quer, sim, gozar dos favores fiscais, sem se sujeitar 
às condições legalmente impostas. 

O caso dos autos, como se vê, nada tem de semelhante 
com a espécie objetivada na Súmu1a 82 da mais Alta Cortl' 
de Justiça do Pais, que não cuida de antecipação da sisa por 
quem nRo está obrigado a pagá-la, mas que se adianta ao 
pagamento rara obter favores. 

De forma alguma, em conseqüência, podia ter o vene
rando acórdão divergido do assentado na referida Súmula. 

E, pois, nego seguimento ao recurso extraordinário". 
Interposto o agravo em apenso - que tem o n.Q 49.300 

determinou o relator a subida, do recurso, para melhor 
exame da matéria (f. 35). 

Oficiando à f. 127, a douta Procuradoria-Geral da Re
pública opinou pelo não conhecimento do recurso e, se conhe
cido, por seu desprovimento. 

VOTO 

o Sr. Ministro Oswaldo T'rig1wiro (Relator): - Na 
petição do recurso extraordimído, arrimado apenas na letra 
ri (f. 76), limita-I'le o recorrente a alegar a completa diver
g-ência da decisão recorrida com o enunciado da Súmula 82. 
Mas essa divergência não me parece car·acterizada. 

O Supremo Tribunal tem como inconstitucional o im
posto de cessão quando cobrado, como substitutivo do imposto 
de transmissão, na escritura de promessa de compra e venda. 
:1to que não tranfere o domínio. 

A hipótese dos autos. diversamente, é a de cessão de 
,lÍreito llereditário sobre imóvel determjnado, configurando 
transação intar 1//:1:IOS) em caráter definitivo. 
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A inexistência de dissídio jurisprudencial torna inviável 
o recurso, do qual essa razão, não conheço. 

VOTO 

o Sr. Ministro, Amwral Sanw.<; - A recorrida aJUlZOU 
ação executiva contra o recorrente, julgada procedente por 
sentença confirmada em grau de agravo de petição, para 
~obrar-lhe diferença de sisFl relativa à transmissão de direito 
hereditário sobre parte de um terreno. 

Contra o acórdão manifestou o executado recurso ex
traordinário pela letra d, do permissivo constitucional, sob 
a alegação que conflitava com a Súmula 82. 

O eminente Relator não conhece do recurso por entender 
inexistir o dissídio jurisprudencia1. Leio o voto de Sua 
Excelência: 

"Na petição do recurso extraordinúrio, arrimado apenas 
na letra d (folha 76), limita-se o recorrente a alegar a com
pleta divergência da decisão recorrida com o enunciado na 
Súmula 82. Mas essa divergência não me parece caracteri· 
zada. 

O Supremo Tribunal tem como inconstitucional o im
posto de cessão quando cobrado, como substitutivo do 
imposto de transmissão, na escritura de promessa de compra 
e venda, ato que não transfere o domínio. 

A hipótese dos autos, diversamente, é a de cessão de 
ct ireito hereditário sobre imóvel determinado, configurando 
transação inter vivos, em caráter definitivo. 

A inexistência de dissídio jurisprudencial torna inviável 
(J recurso, do qual, por essa razão, não conheço". 

2. Realmente, a petição de recurso é assaz lacônica e 
;;c limita a denunciar o conflito com Fl Súmula 82, que lite
ralmente considerada, não ofereceria base para configurar-se 
o dissídio. 

Aliás, essa é uma das razões pelas quais não me simpa· 
tizo com a Súmula. Converte-se numa norma a par das 
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normas legislativas, dando margem a que os juristas as 
apreciem sob os mais variados ângulos, como se leis fossem. 
Dias haverá, a permanecer e progredir o sistema criativo de 
verbetes sumulares, que se terá de desenvolver métDdos de 
interpretação dos mesmos propiciando-se a formulação d(~ 

Súmula interpretativa de Súmula. 

Tenho para mim que a Súmula não pode ser vista na 
sua letra, que é expr-essão morta de um principio vivo. Este 
é que deve ser ali encontrado, dali deve ser extraido na 
pujança da sua juridicidade. 

O que diz a Síl/f/1Ula 82 é que "são inconstitucionais o 
imposto de cessão e a taxa sobre inscrição dr promessa dr~ 

venda de imóvel, substitutivos do impostos de transmissão. 
por incidirern sobre ato que n/io tra.nsfe-re dominio JJ

• Porque' 
incidem sobre ato que nüo transfere ,domIni.o) é que são incons
titucionais. Esse o princípio. 

No caso dos autos, trata-se de imposto (sisa) relativa ú 
cessão de direito hereditário, que também é ato qne não trans· 
fere domínio. Logo, aquele mesmo princípi.o, extraído da 
Súmula 82, deverá aplicar-se ao caso, ou seja. declarada 
deverá ser a inconstitucionalidade da cobrança de impostos 
(sisa) relativo à cessão de direito heredibchio. 

3. O argumento do recorrente não é só persuasivo, 0 
conclndC'nte e irrefutúvel. E mais concludente deve ser tido 
quando a SÚlmnla) publicada por este Tribunal, na de n.~ 82, 
dá como referência ao princípio nela esposada no acórdão 
no RE 51.673, de 13-11-62 publicado no D. J. de 4-4-63, p. 
13, relatado pelo eminente Ministro Ribeiro da Costa, relati
vamente a caso absolutamente igual, respeitante a impostos 
cobrado pelo Estado da Guanabara. 'ral drclsão foi trazi(],l 
à ponderação pelo recorrente na sua brilhante sustentação 
oral. 

Nesse aresto também se tratou de cessão de direitos 
hereditários em relação aos quais entendia o Tribunal a quo 
que incidia imposto porque aquele ato implicava transmissão 
de bens imóveis. E após larga e erudita dissertação sobr'(o 
as questões de direito vinculadas ao tema, arremata com esta 
conclusão: 
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"A cessão de direitos hereditários não repreBenta senão 
uma obrigação de fazer, em suma, um Direito Pessoal, imunl' 
à incidência de qualquer gravame estadual jamais podendo 
ser alcançada pelo imposto de tr'ansmissão ou de transação. 

O acórdão recorrido conclui falsamente por que SI' 

encene na Cessão de DireitDs Hereditários um ato translativo 
da propriedade imobiliária, já que o Direito Hereditário (" 
havido, por mera ficção juridica, como bem imóvel nos 
termos do art. 44, III, do C. Civ., mas essa conceituar;ãn 
limita-se, exclusivamente, às determinações do art. 1.572, do 
mesmo Código, ou seja, para a abertura da sucessão mortis 
cau·sa. 

Segundo Serpa Lopes, em seu Trat-ad,o aos Regi.stro8 
Públi00'8 : 

"Em relação à cessão de düeitos hereditários cumpre 
salientar que, nada obstante ser considerado imobiliário o 
direito à sucessão aberta, não está subordinado ao Registro 
de Imóveis. Destituida da formalidade da transcrição, n 
cessão do direito à sucessão aberta tem a sua prova na res
pectiva escritura e, no caso de haver mais de uma cessão. 
prepondera a de data mais antiga" (obra citada, 2.~ ed., ". 
III, p. 275). 

Não estando, como de fato e de direito não está sujeito 
à transcrição no Registro de Imóveis o instrumento da 
Cessão de Direitos Hereditários, não há como reputú-Ia abran
gida pelo impostos de transmisRão i-nter vivos, eis que essp 
gravame s6 recai sobre os atos flue implifluem na translação 
da propriedade imobiliária; na conformidade do que reiter;\' 
darrlente vem decidindo o Excelso Supremo Tribunal Fr'

deral". 

4. QuandD se aponta o ver'bete da S'úmula, pensD eu, 
compreendidos estão os acórdãos nela referidos, porque são 
estes que lhe dão substância c sentido. 

Por essas razões, com a devida vema do eminente 
Relator, conheço do recurso e lhe dou provimento. 

BOLETnI DA ASSOOIAÇÃO DOS SERVENTlJArllOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO D8 SÃO PAULO * - 14'1 



VOTO 

o S,,.. Ministro Djac'i FaJcão - O acórdão recorddo 
(f. 74 e 75) manteve a ~entença de f. 49 a 50, na qual fjcou 
assentado que a cessão de direitos hereditários constitui um 
ato 'intfl)" vivos) através do qual se transfere a propriedade: 
e, no caso, tendo por' objeto um bem imóvel, impunha-se a 
incidência do imposto de transmissão interr vivos, também 
clenominado de sisa. 'Sustenta, porém, o recorrente que esse 
entendimento diverge do que se vê assentado na SlÍ1mnla 82, 
'Ijerrbi,s : 

"São inconstitucionais o imposto de cessão e a taxa sobre 
inscrição de promessa de venda de imóevl substitutivo do 
impORto de transmissão, por incidirem sobre ato que não 
transfere o dominio". 

Cingiu-se o recorrente a im'ocar a citada S1ím.ula) con
forme se verifica da petição de recurso, lançada à folha 76. 
Nela está expresso o entendimento de que é jncon:'ltitncional 
() imposto de cessão quando exig ido como Ruhstitutivo do im
posto de transmissão, na promessa de ,"enda de imóvel, ei s 
que aí não se transfere o domínio. Há um direito real de 
natureza potestativa, inocorrendo, em conseqüência, a aqui
sição de propriedade. Cuidou, como Re infere do ~eu enun
('iado, da cessão de promessa de venda de imóvel, contrato 
preliminar, que tem por objeto a outorga do contrato defini
tivo. Isso é o que se constata, inclusive, da leitura das leis e 
(lrcretos considerados inconstitucionais pelo Supremo Tri
Illlna] (L. 185, de 13-11-48, e 1.395, de 21-12-51, do Estado 
ele São Paulo; D. 723, de 21-3-39, e 749, de 6-5-39, do Estado 
do Rio de Janeiro). Evidente é que se o ato não gel'a a trans
lação da propriedade, descabe a incidência do imposto de 
t.ransmissão. E-ste o exato alcance da Súmula 82, segundo 
se depreende dos julgados dos quais se originou, salvo o refe
r'pnJe ao RE 151.673, de 13-11-62. 

01'(1, no caso su,b jndicc cogita-se de eessão de direitos 
hereditários, a titulo oneroso e a pessoa estranha. Portanto, 
houve aquisição da propriedade pel08 herdeiros, seg'uida de 
segunda transmissão, feita ao cessionário, mediante escritura 
pública (f. 1;~). A cessão de direitos hereditários pressupõe 
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a aceitação da herança. Houve ato inter vivos de carátel' 
definitivo, que importou na transmissão da propriedade imo
biliúria. Dessal'te, a rigor, inocorre discr'epância com 0, 

entendimento adotado na Súmtda 82. 

Oontudo, t pndo em consideração que dentre os acórdãos 
indicadoR como fonte da referida St~mul([, se encontra o pro
ferido no RE 51.G73-GB, relatado pelo saudoso Uinistro 
Riheiro da ('osta, e invocado pelo reCOrI'0nte (folh!Js 15 e 
106), o recurso é de ser conhecido, pois nela fixou expresso: 

"Não estando, como dE'. fato e de direito não está suieito 
h tr:mscric::i'í.o no Re~stro rle Imóvpis o instrnmento (In Cessno 
ile Direitos Hereditiírios, não h{i C()IT!O rerutá-la flhrnwddfl 
pelo imnosto de transmissÃo inter 1./11' 08, eis fJl1e esse ~TnYflnt(' 
s6 rpC'ni s0hre ns fitos flue imT']i(l1H~m nn. trnnslrt('~o <'h pro
nrierlndc imohiJinrifl, na c:onformidade do que reiteradl1.mentr 
vem decidindo o Excelso Supremo Tribunal FpflE'l'al". 

Em face da divergência, aliás flpontadn no voto do emi
nente Ministro Amarnl Santos, f'onheço do re~llrso. Todavia. 
neg'o-lhe provimento. í~ que, consoante ,iá. afirmei , houve 
cessi'í,o de direitos hereditá.rios em favor de tercpiro e a titulo 
.oneroso. Cuida-se de negócio juridico, translativo fia pro
prlpdade jmóvel (art. 44, inc. UI, do C. Civ.), ensejando a 
incidêneia (10 imposto de tnmsmissão inter 1;i1;OS. Rouvp 
uma tra nsmissão definitivR da propriedade_ O cessionário 
aqui é nm sucessor a titulo singular. 

Na espécie não se trata da figura da renúncia pura e 
simples, quando o único imposto devido é o causa. rflr01-t i s. 
Legítima é, em conclusão, a incidênda do imposto de trans
missão inter vivos. Pelo que, embora conhecendo do recurso, 
nego-lhe provimento. 

VOTO 

o Sr. Ministro Lu;;'z Gallo.tti (Presidente) - O eminente 
Ministro Oswaldo Trigueiro (Relator) não conheceu do re
curso. 
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o eminente Ministro Amaral Santos do recurso conheceu 
(~ lhe deu provimento. 

O eminente Ministro Djaci Falcão proferiu voto em que, 
('mbora conhecendo do recurso, lhe nega provimento. 

Peço vênia para acompanhar este último voto. 

VOTO (MÉRITO) 

o Sr. Mirnisf1ro Oswal-do TrigueVro (Relator) - Sr. Pre
Ridente, vencido na preliminar, voto, quanto ao mérito, no 
sentido de negar provimento ao recurso. (S. T . F. - RE 
71.411 - SP - Rel., Ministro Oswaldo Trigueiro. - Recda., 
Prefeitura Municipal de São Paulo - Conhecido, contra o 
voto do Relator, negou·se provimento, contra o voto do Mi· 
nistro Amaral Santos. Não participou do julgamento o 
Ministro Barros Monteiro. - Presidência do Sr. Ministro 
Luiz Gallotti. Presentes à sessão os Senhores Ministros 
Amaral Santos, Barros Monteiro, Djaci Falcão, Oswaldo 
Trigueiro e o Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral da 
República, substituto. - Brasília, 29 de ontubro de 1971). 
R. T. J., vo1. 59, pág. 547. 

CASAMENTO - Regime de bens - Pacto antenupcial 
- Separação- de bens jncluindo futuros - Preten
dida soóedade de fato e comunhão de aqüestos -
Descabimento - Ação improcedente. 

Não se pode modificar o regime de bens, ins
tituído em pacto antenupcial, sob a invocação de 
sociedade de fato entre marido e mulher. 

N.0 197.824 - Capital. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 
dvel n. 0 197.824, da comarca de São Paulo, em que é apelante 
Oclicia Ribeiro da Silva, sendo apelado Reginaldo Walter 
Widmer: ACOI·dam, em Sexta Câmara Civil do Tribunal de 
.Tustiça, por votação unânime, dar provimento em parte à 
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apelação. apenas para reduzir a verba advocatícia a Cr$ 
;'.000,00. Custas na forma da lei. 

Os litigantes estão desquitados e, por ter sido o da sepa· 
ração o regime de bens adotado quando do casamento, tanto 
(~om relaçiío aos que possuíam, como aos que viessem a possuir, 
posteriormente, na vigência do mesmo, não há, "in casu", 
falar em comunhão dos aqüestos, isto por irrevogável o pacto 
antenupcial de fls. , consoante a regra do art. 2:30 do CC. 

Aliás, referindo-se às duas razões de ordem prática em 
que se funda a irrevogabilidade do regime matrimonial de 
hem! - o interesse dos conjuges e o de terceiros ~ escreve 
f:lóvis que "há I1ma outra de lógica jurídica. O casamento 
(~ um contrato pessoal e perpétuo. O regime de bens durante 
(~le deve ser estáveL inalteráveL para corresponder à perpe
t.uidade e imutabilidade das relaçõcs pessoais, enquanto per
dura a soc.iedade conjugal" (Cf. ilCóciigo Civil", 6.~ ed. vo1. 
J [j106). 

Ora, 8ssim sendo, não se poderá admitir a modificaçiío 
de um regimr matrimonial, sob a im'ocação de sociedade de 
fato, para, por essa forma, acolher-se uma comunhão de 
aqüestos, peremptoriamC'nte afastada pela própr'ia convenção 
antenllpdal. 

Todavia. mesmo que se ndmitisse a possibilidade de se 
modificar, sob colo I' de sociedade de fato, o regime matrimo
nial adotado lwlas par-tel'i, o feito não permitiria tal modifi
(',ação, pOl'C(ue. jú o ~c6r'dão ele fls ., ao eonsiderar inaplicável, 
na €l'ipécie então em E'xamc, o diBpoRto no art. 321 do diploma 
legal ~itadn. deixou bem claro que "01'; autos demonstram que 
o apelado é rJllE'm possui amplol'i recursos filumc.eiros" (fls.). 
Ademais. na setença, criminal, juntada a fls., ficou I'econne
(·.ido que', 0n(]ltanto o acusado se entregava aos "afazeres de 
chefe do ('<1::;al", a autora vivia "mais preocupada com 
;tlgum~H'; futilidades". POI' outro lado, analisando alegações 
<,omo as da prrRente ação, assinalou o ilustre .Juiz do desquite 
não só que UtUr10 ficou na pálida referência feita peja autora", 
mas também que, com a dissolução da sociedade conjugal, 
procurou ela a obtenção de uma vantagem econômica, com 
() sacrifício do réu (fls.). 
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Não é s6. A prova produzida neste processo, por igual, 
não se apresenta segura e convincente, no sentido da existên
cia de sociedade de fato, com formação ou elevação do patri
mônio do réu, pelo concurso eficaz de Oclicia; pois, além dela 
sempre ter contado com o concurso de serviçais, para as 
ocupações do lar, .iamais cuidou. fora dele, de prestar efetiva 
colaboração a Reynaldo, para aumentar-lhe os bens ou para 
() desenvolvimento de seus negócios, com melhoria de proveito 
em suas atividades. 

o inegável, na hipótese cm tela, é que, enquanto perdurou 
a socü~dade conjugal, Q autora teve no marido ,automóvel 
para passeio:,;, terrenos e jóivs, sem contudo nada dar de si 
pn ra que ele aJcan<:asse progresso econômico-financeiro. E, 
se visitava o imóvel da R. da Mata, era porque, estando 
ncertilda a sua destinação para residência da famiJia, queria 
vê-lo concluído a seu gosto. OutrQ, pelo íJuc se colhe dos 
elementoR rxaminados, não era a !'ma intrnção. 

De Re notnr, a.inda, flue o fato nel;l lWW'l' rstnrlo nn 
residência de Toshiyuki Fujita, "para tir'Hl' prrli,10 d(' cin
:r,eiros de granito. por si só, não revela colaboI'fH;ão importantc 
e. portanto. indispens;'lvel à mrlhodil dn Ritunção patrimonifll 
d(~ Re~'ll:tldo. É que, quando de seu casamento, aos 5-2-1955, 
ele já possuia imóveis e ",ra correntista da Comercial e Tmnol'
tadora d~~ Ferramentas "CIF" JAda., firma constituída muitos 
ilnos antes e que jú deRfrutava de boa situação, com melhorin 
rl~ nno para ano, sem a interferência ou ajuda da esposa, (>m 
qua!quel' sentido. 

Lo~o, a improcedência da ação foi acertadamente reco
nhecida na brm e1aborada sentença recorrida. E, assim 
srndo, unicamente para reduzir a verba honorRI'ia para 
Cr$ 5.000,00, por elevada a fixada pelo ilustre magistrado de 
prim(>jra instã.ncia, dá-se provimento parcial ao recurso. 
(T, .T. S. p, - São Paulo, 21 de maio de 1971 - HENRIQUE 
MACHADO, preso com voto- GOULART SOBRINHO, 
relator - Participou do julgamento, com voto vencedor, o 
Des. Souza Lima), R. Ts., vol. 438, pág. 83. 
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VíNCULO ~ Doação - Reserva de usufruto - Cláu· 
sula de inalienabilidade e impenhorabilidade -
Subsistência após a morte dos doadores - Apela
ção não provida. 

A cláusula de inalienabilidade e impenhorabi
lidade subsiste após a extinçã.o do usufruto reser
vado pelos doadores. 

N.Q 201.500 - Capital. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 
eível n. Q 201.500, da comarca de: São Paulo, em que são 
apelantes Tuf)T Miguel Calfat, sua mulher e outros sendo 
apelado o Dr. 1.'\1 Curo.dor de Residuos: Acordam , em Terceira 
(;f\mara Civil do Tribunal de Justi.ça, adotado o relat6rio 
o.e flR, em negar provimento ao reeurso, contra o voto do 
Terceiro .Tui;>;, a fim de que subsista a sentença recorrida 
pelos próprios fundamentos , pagas as custas p€los apelantes. 

Assim decidem porque o julgado e~tA conforme a juris
prurlênda deste Tribunal, se~:undo a qual, tratando·se de 
mmfruto rf':'wrvado p~lo doador. a permanência dos vínculos 
após a sua morte não transgride a proibição do usufruto 
sncessi.vo: ao instituir o usufruto, o doador não se substitui 
a ninguém. não podE'ndo. assim, ser contado um grau; os 
vínculos devem ser tidos como garantia ao próprio donatúrio. 
Esse é o melhor entendimento dos arts. 1.67R e 739, n. 9 l, 
do CC (recursos de revista ns. 43.009, 131.076, 136.957 e 
138.861, in RT, vol s. 203/364, 363/ 162 e 389/216; apelações 
ns. ] ()~.414- e 176.55~, in "Reyista dI" .Turisprudência", vol s. 
6/107 (' 0/167). 

Por constar na escritura de fls. q ne "no caso de faleci· 
mento de qualquer dos usufrutuários, a sua parte, em dito 
usnfruto, acrescerá à do sobrevivente (cláusula "a" ) , o caso 
não foge à regTa. Trata-se de usufruto simultâneo e não 
suceSSÍ\7 o. Neste, o usufrutuário goza sozinho da coisa e 
por sua morte transmite a posse e o gozo ao sucessor. No 
simultâneo, há pluralidade de usufrutuários, que a um s6 
tempo gozam da coisa usufruída, permitindo ao sobrevivente 
o direito de acrescer, se convencionado, na conformi.dade do 
art. 7JO do Código (RT, Y01. 420/156). 
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Nem é certo que os vínculos tenham sido impostos para 
garantia do exercício do direito do usufruto, como pretendem 
os apelantes. Reservando para si o usufruto ,os doadores 
estavam garantidos por esse direito real e pela circunstância 
de os donaUírios não terem o domínio pleno, mas apenas a 
nua propriedade, o que bastava para garantia do exercicio do 
exercício do usufruto. Os doadores fizerctm constar que os 
frutos e rendiment()s dos bens doados estavam excluidos das 
cláusulas restritivas, o que demonstra que o objetivo destas 
não era garantir o usufruto. 

Ante o exposto, negam provimento. 

São Paulo, 28 de outubro de 1971 - COSTA MANSO, 
preso com a seguinte declaração de voto vencedor: Também 
neguei provimento ao apelo, acompanhando o ilustre Relator. 

Na doação com reserva de usufruto, objeto de discussão 
nestes autos, os doadores jmpuser'am a seguinte cláusula res· 
tritiva: "b) ficam os referidos bens, durante a vida dos 
donatários, gravados com as cláusulas de inalienabilidade e 
impenhorabilidade, exclusivas aos respectivos frutos e rendi
mentos, não podendo, assim, serem alienados pOI' venda. per
muta, doação ou qualquer título, nem objetos (sic) de 
qualquer garantia". 

A cláusula não foi redigida, como se vê, em bom venáculo. 

A má redação torna dúbia a expressão que se acrescentou 
ao gr'avame nas cláusulas de inalienabilidad8 e de impenhorR
hilidade - "exclusivas aos resp€ctívos frutos e rendimentos". 

Tal expressão, logicamente, não quis dizer que ficavam 
dausur-ados de inali.enabiJidade e de impenhorabilidade 
lIapenas" os frutos e rendimentos, com exclusão da nua pro
pl'icdndr. Seria um contrasenso que os donatários pudessem 
alienar, línemente, a nua propriedade, ao mesmo tempo em 
que th'cssem os respectivos frutos e rendimentos clausulados 
rle inn]ienabi}jdade. 

Os doadores evidentemente quiseram clausular a nua 
propriedade, que desde logo passaram nos donatários, com a 
I'xclnsão dm; respectivos frutos e rendimentos, ou seja, do 
llsufl'uto, <lHe rf'sP,'varam para si. 

/:;4 - nou:Tn( 1H. ASSOCIACÃO nos RRRVENTl·AH!Il;" 
DE JUSTIÇA DO BSTADO DE SÃO PAULO * 



o usufruto, que é o "direito real de fruir as utilidades 
(0 frutos de uma coisa" , segundo a definição do art. 713 do 
CC, não foi clausulado: permaneceria com os doadores, até 
Ima morte, quando, na consolidação do domínio, passaria 
livremente aos donatários. 

AFlsim, não se pode falar , no caso, de "fideicomissos além 
do segundo grau", modaJidade que incidiria na proibição do 
art. 1.739 do CC. 

Mas, e seja como for, a jurisprudência "itoriosa entende 
<lne a clúnsula de inalienabilidade e de impenhorabilidade 
Rubsiste após a extinção do usufruto reservado pelos doadores. 
No Tribunal de Justiça, essa interpretação ficou assentada 
pelas Câmaras Ci\'is Reunidas (RT, ,'ols. 203/363 e 363/162. 
havendo notícia também de outro acórdão prolatado na 
revista n." 136.957, julgada em 4-5-1966) . E o STF já fixou 
pntedimento no mesmo sentido (RTJ, vols. 41/632, 52/100 e 
:>6/369) ~ EDGARD DE SOUZA, relator - COSTA 
LEITE, vencido, com a seguinte declaração de voto: Dava 
provimento ao recurso por entender que a morte do usufru
tuário extingue as cláusulas gTavantes do imóvel, de maneira 
flue a eonsolidação da propriedade - seu titular o t.enha 
] ivre e desonerado. 

A ssim o fa~o, pois q uc acolho "in totum" a Jição de 
Washington dc Barros Monteiro, in "Direito das Coisas", 
púg. 295, da 7. A d., oe que a entendimento contrário consa
gra-se o "usufruto de :;;egunclo grau . repp.Jido por ]ri". (RTs., 
\'01. 438, príg. 91). 

SERVENTUÁRIO DA JUSTICA - Oficial maior de 
cartór'io não oficializado -.: Desvio de quantias em 
dinheiro - Apuração em sindicância - Dispensa 
- Recolhimento do numerário após a sindicância 
- Circunstância üTclevante - Segurança dene-
gada. 

Os recolhimentos de quantias em dinheiro, 
desviadas por serventuál'io da Justiça e feitos após 
sindicância regular, não livram da pena adminis
trativa de dispensa do ca.rgo. 

N." 198.753 - Capital. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado 
de segurança n.~ 198.753, da comarca de São Paulo, em que 
é impetrante Waldemar D'Amico e impetrada a Correge
doria-Geral da Justiça: Acordam, em sessão plenária do Tri
bunal de Justiça do Estado, por maiorja de votos, em deneg:1T" 
a segurança. 

1. O impetrante, Waldemar D'Amico, foi dispensado do 
cargo de Escrevente e das funções de Oficial Maior do Car
tório do 2.~ Oficio da Escrivaria Judicial e Anexos, de Barra 
Bonita, com fundamento no art. 239, n.~ II, do Código Judi
ciário do Estado (decreto-lei complementar estadual n.'? 3, 
de 27-8-1969), ou seja, como textualmente dispõe esse preceito, 
por "comprometimento da dignidade da função em proveito 
próprio ou alheio" . Insurge-se, através deste mandado de 
seg'urança, contra aquele ato de sua dispensa, alegando: 
falta de processo administrativo, com ampla liber'dade de 
defesa ; efetivo cerceamento de drfesa, dado que, na sindicân
cia realizada, foram ouvidas II testemunhas sem seu prévio 
conhecimento; jl1lg'amento "ultra petita" dessa sindic;'\'ncia , 
na qual a Comissão propôs penalidade de menor gravidade 
e não a de demissão; nulidade des!la decisão, que não men
cionou os fundamentos da defesa: falta de prejuizo para os 
cofres públicos particulares, pelo recolhimento do alcance; 
nulidade da sindicância, que investigara outros processos P 

nã,o somente os relacionados na portaria de sua instauração: 
invalidade da dispensa, porque publicada antes do julgamento 
do recur'so administrativo, e ainda do ato que designou seu 
sucessor antes da apreciação desse reexame. 

Indefedda a liminar, trouxe a autoridade imp€trada, 
Des. Corregedor-Geral da Justiça, suas informações, opinando 
a douta Procuradoria-Geral da Justiça contrariamente ao 
pedido. 

2. O impetrante era escrevente de Cartório não oficiali
zado, sujeitando-se, pois, ao regime disciplinar especial pre
visto no Código Judiciário do Estado. As penas administra
tivas a que se submetia, pelas faltas praticadas no exercicio 
daquelas funções, estão relacionadas no art. 239 desse 
diploma, acrescentando-se, nos dispositivos seguintes, que a. 
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Udispensa" "será, precedida de sindic<incia". (art. 240), na 
qual será ouvido o sindicado, facultando-se-Ihe defesa e re
querimento de provas (art. 241 e parágrafos). 

No caso, pois, a "dispensa" do imp€trante, ao contrário 
do a legado, não ter'ia, necessariamente, que ser precedida de 
processo aoministrati vo, mas de sind ici1ncia, como está ex
/lI'eSSO na lei. Mesmo, entretanto, que aquele procedimento 
fosse erigido à qualidade de pressuposto dessa punição disci
plinar. ainda assim teria sido ele, no caso, atendido, Esse 
procedimento não se condiciona, no Direito Administrativo 
positivo, aos mesmos principios que informam o processo 
judicial. Neste, o sistt'ma do contraditório, ainda (]l1P p·om 
sua comprometida feição atual, é nota relevante, enquanto 
naquele, no administrativo, essa imposição tem l'rpsPTIc:a 
menos marcante, Particularmente na hipótese da investiga· 
<;ão que deve preceder a "djspensa" do escrevente de Cartório 
não oficializaoo, essa garantia sp restringe à circunsU'mcia 
elo acnsado ser intimado da jnl'ltauração do processo e de ter, 
a finaL vista dos flutoS para oferr>eer defesa. r'cqllel'er' a 
prodnção de provas e a lpg:u o que de seu interesse, Ora. no 
procpi':SO a que se alude. o impetrante teve ciência da instau
ração da sindidlnda, foi·lhe ensejada a leitura dos autos e 
oportunidade para defesa, efeti\'arn~nte feita (fls.), rara re
(luerer provas, par'a recorer da decisão de primeiro grnu e 
;lté para nedir reconsideração do julgamento desse seu 
J'ecnrso. Não há, pois. como s(' acolher a ponderação de qUl' 

a pena administrativa imposta resultou de uma investigaçã.o 
sumária, sem "processo" administrativo, sem ampla liberdade 
de defesa. O que não se cumpriu foi o principio do contradi· 
t.ório, numa pureza d.outpjnária não endossada pelo Direito 
Administrativo positivo, o flue é diferente, Aliás, nas ale
gações oferecidas antes do ato de dispensa o impetrante nada 
aouziu a r'pi'1ppito de E'vrntnal crreeamento na sua liberdade' 
de defender·se. Somente depois do julgamento de seu recurso 
:Idministrativo é que se lembrou dessa denúncia, o que é bem 
t'xpressi vo, 

O julgamento da sindicância não estava 
l,arecer da Comissão, como quer o impetrante. 
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lação entre esse pronunciamento opinativo e aquela decisão 
é elementar e dispensa mais detidas considerações. 

O ato punitivo não precisava atender os requisitos dl' 
uma sentença judicial, contendo os "fundamentos da defesa", 
bastando estar motivado, o que não se lhe pode, aqui, recusar. 

A falta de prejuízos para os cofres públicos ou pari! 
outras pessoas, no caso não pode ser afirmada, como o faí': 
a inicial. O impetrante recebu numerário relativo ao pag;l
mento de executivos fiscais e não os recolheu, como era df' 
sua obrigação. Apenas quando esse fato , evidenci ado pr]o 
sen vulto e reiteração tornou-se conhecido da autoridade jll
diciária, que incontinenti determinou a instauração de sin
dicância. é que aqueles recolhimentos, foram providenciados, 
numa tentativa tardia de redenção, minorativa de culpa ma:,;; 
não isentava de responsabilidade máxime administrativrl. 
Esses recolhimentos posteriores podem ter recomposto os pre
juízos dos cofres públicos, jamais, porém, poderiam ter () 
sentido remissivo que se pretende duz·-lhes. 

Nem importa flue a sindicância tenha invesUgado outroR 
processos e não apenas os relucionados na portaria de sua 
instauração. Essa dependência, dPlimitando a úrea das in
vestigações, não tem nenhum apoio em lei. 

Por derradeiro, não se apresenta com qualquer relevân
cia, para os efeitos cogitados, a circunstância da punição do 
impetrante ter sido publicada antes do julg-amento do recurw 
administrativo e do seu sucessor ser também assim precipi
tadamente designado. 

O ato administrativo impugnado foi praticado por auto
ridade r-ompetente, com observância dos pressuposto legais. 
sem devio de finalidade ou abuso de poder. A revaloração 
das provas prodnzidRs na sindicância não pode ter amplitude 
maior ne:ôta fase judicial, perq uir-indo eventual justiça desse 
ato punitivo. 

Durante o julgamento deste "writ" o ilustre advogado 
do impetrante distribuiu memorial sustentando, além 
daqueles argumentos já antes apreciados, ter havido afronta 
tt primeira parte do § 15 do art. 153 da vigente Constituição 

138 - ROl.ETI~[ P,\ Assoéf.~CÃO DOS SRRVENTUÁRW:; 
l)(~ J USTIÇA_ UO ESTADO DE SÃO PAULÓ -k 



Federal (textual: "A lei assegurará aos acusados ampla 
defesa, com os recursos a ela inerentes ... "). ~ras, no caso, 
como já se acentuou, a lei, que é o Código Judiciário do 
Estado, determinando a audiência do sindicado, facultando· 
-se-lhe defesa e requerimento de prova (art. 241 e parágra· 
fos), respeitou aquele principio constitucional. Nem há que 
se confundir esse preceito da Carta Magna com o do contradi
tório, que está no § 16 do mesmo art. 153, aplicável somente, 
à instrução criminal, como induvidosamente ali se registra. 

Denega·se, pelo eXpDsto, a segurança impetrada, com a 
atribuição das custas ao impetrante. (T. J. S. P. - São 
Paulo, 22 de dezembro de 1971 - Dimas de Almeida, preso 
com voto - Odyr Porto, relator- - Acácio Bebouças, vencido 
com a seguinte declaração de voto: A pedido do impetrante, 
que nesse sentido r·equereu em p~tição que me veio trazida 
a despacho, mas que não vejo nos autos, declaro haver 
acolhido a alegação de cerceamento de defesa em coerência 
com decisão já por mim proferida quando em exercício na 
Corregedoria-Geral da Justiça no ano de 1971. 

O impetrante se queixa, e não sofre contradita, de que 
nada menos que onze audiências instrutórias foram realizadas 
na sindicància administrativa, sem sua intimação ou ciência 
(fls. ). E invoca a regra institucional da garantia de ampla 
defesa que se insere no art. 105, n. II, da Carta Magna 
vigente: " . .. mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa". 

A evasia lição de Direito Administrativo, disciplina que 
notoriamente não morre de amores pela pessoa humana, e 
sempre encontra meios de contornar e neutralizar as garan· 
tias individuais que os constituintes ainda não se animariam 
a eliminar de vez, sustenta "slogans" corno tais: a punição 
disciplinar não exige os rigores do processo criminal, llem 
do contraditório penal; o processo disciplinar não obedece 
a formas l·igidas e solenes, mas é simples e dúctil (fls.), 
quer dizer, flácido e lânguido, mas em favor da Administra· 
ção não contra ela. .. Mas se a lei assegura no processo 
penal ampla defesa (art. 153, § 15, invocado na impetração) 
e assegura no processo adndnistrativo ampla defesa (art. 
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105, n. tI, já citado), não vejo que concepção diabólica poderá 
ter ditado o entendimento de que a mesma garantia possa 
ter substâncias difel'entes aqui ou ali, levando o acórdão ao 
lapidar conceito (pasme-se!) de que, na instincia adminis
trativa, basta a intimação da instauração do processo e vista 
fi final, depois de feita, em segredo de justiça e inquisitoria 1-
mente, toda a prova de acusação (flR.). Afinal de contas 
turlo é a mesma coisa, cadeia ou demissão, tudo é pena .. _ 

Todas as assentadas existentes nos autos mostram que 
a instrução se fez na presença tão-só da comissão processante, 
sem o impetrante ou advogado seu (fls.). Só numa compa
rece o impetrante, mas para ser inquirido e não para exercer 
o direito de defesa (fls. ).". RTS - \'01. 438, pág. 62. 

ANULAÇÃO DE CASAMENTO - DESVIRGINA
MENTO - ERRO SOBRE HONRA E BOA·FAMA 
- O fato de o homem se conformar com o desvir
ginamento descoher'to na noite ne nÍlpeias, não 
significa sua renúncia ao direito de, dentro do 
prazo leg-aL pleitear a anulação (lo CaSamf'Ilto se, 
além do dcsvirginamrnto em si, a esposa, quando 
solteira , se envolveu f'm posteriores aventuras amo
r'osas, não sendo necessário que tenha freqüentado 
prostibulos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
Civel n.9 197,791, da comarca de Ribeü'ão Preto, em que é 
apelante H.B.N., sendo apeJados M.A.B. por seu curador 
elo vinculo Df'. ArthuI' PernandeR de Oliveira c por sPU 
eurador à lide DI' . .Jo'lé Guerrieri Rrzende: 

ACORDAM, em Sexta Cflmara Civil do Tribuna.l de 
,Tllstiça , por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso 
para afastada a carência, ser a ação apreciada pelo mérito. 

Custas na forma da lei. 

A ação foi ajuizada com fundamento em erro essencial 
(!uanto à pessoa, honra e boa-fama do cônjuge; pois da iuicial 
consta expressamente que o autor ignorava que a ré, quando 
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solteira, "pautava sua vida pelos ditames da imoralidade, vi
vendo desonestamente, com comportamento reprovável se
gundo as regras dos bons costumes", e que, tendo esses 
fatos chegado ao seu conhecimento após o casamento, tor
nou-se insuportável a vida em comum, donde, então, pedir 
a, dissolução do vínculo matrimonial, nos termos dos arts. 
~18 e 219, T 00 Código Civil. 

I.Jogo. razão inexiste para () trancamen to d::t ::tçã.o. com 
hase na decadência , É que, consoante escreve LOURENÇO 
1\1ÁRTO PRUNES, "o fato de o homem se conformar com o 
oesvirginamento que se verificou na noite de núpcias, não 
Rignifica que ele renuncia ao direito de, dentro do prazo legal, 
pleitear a anulação do casamento, se descobre que além do 
f:'lto acidental, rla aventura que lhe foi contada na justifjca' 
t.iva do àefloramento, a sua mulher, quando solteira, enleou-sr 
em outras aventuras, Nem mrsmo será preciso que o seu 
nome tenha ficado assinalado, a fundos vincos, na crônica 
dos bordéis. Se a revelação se dá depois de decorrido o 
prazo de dez dias (art. 178, § l.Q do Cód. Civil), a situação 
do homem rlefraudfldo não é de forma aJg-uma irremediável. 
A mpara-lo-ú ninrla a alf'g:::ção da rlesonra e da mR·fama: a 
;'(:ão de allular.ão poderá p~r propostR dois anos da dRta da 
~elehração do ~asmnento" (cf. "Anulação do CnAAmento -
Erro Bssenria 1", ~.'! ('o., pág-. 290) . 

Também o Pro f. ALíPIO SILVEIRA, in "O Erro Essen
cial na Anulação de Casamento", 1969, págs. 105/110, deixa 
daro S(,1' possivel a propositurR (Ia ação oe anularão (le casil
mento ap()s O~ (lez oias improrrogi\Veis do art. 219, IV do 
(,Rtatuto C'i\"il, Illlando o marido en~ontra a mulher desvirgi
naoa p a fnl1(lnmenta. no n.<1 T do citado djRpositivo legal, on 
:-:p,ia, <'no Rohl'(> a honrn. E' hoa-famD do cônjuge. 

Não () RÔ. PP.lo que adverte FARTA COEL-HO, "se ao 
lado simplf'R defloramento o marido invocar fatos que sejam 
desahonadol'es da honra (' hoa-fama da esnosa, a ação poderá 
ter fundamento no indso I do mencionado artigo, e o prazo 
para sua propositura será o de dois anos (art. 178, § 7.°, I): 
(cf. "Nulidade e Anulação de Casamento", ed. 1952, pág. 
:~31 , n. 121). 
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Por outro lado, é da jurisprudência deste Egrégio Tri
Imnal que, "além do simples defloramento, se o marido alegar, 
outrossim, fatos desabonadores à honra e má-fama da esposa, 
terá ele o prazo de dois anos para pleitear a anulação de 
seu casamento: não apenas o de dez dias" (cf. "Rev. Tribs.", 
:~94/131 e 389/135). 

O certo, portanto, é que pela orientação doutrinária (' 
jurisprudencial o prazo do art. 178, § 1.9 do Código Civil não 
se aplica quando o marido, ao lado das referências sobre o 
defloramento anterior da mulher, faz alusão a fatos desabo
nadores da honra e boa fama da esposa, tornando impossivel 
a vida comum dos cônjuges. E, assim sendo, o provimento 
ao recUl'SO se impõc. para que a ação seja julgada pelo 
méri to. É o que fica decidido. (T. J. S. P. - São Paulo, 22 
de jnnho de 1972 - Unânime - DIMAS R DE ALMEIDA, 
Presidente - GOULART SOBRINHO, Relator - RDdrigues 
de Alckmin - Sousa Lima). 

TíTULOS CAMBIAIS NÃO REGISTRADOS - As 
letras de câmbio e as notas promissórias não regis
tradas, embora não autorizem a cobrança pela via 
executiva, podem constituir elementos de prova em 
ação ordinária. 

Embargos Infringentes 154.659, de Santos, sendo Em
hargante: Espólio de Joaqui.m Pinto Júnior e Embargado 
.J osé Moalli. 

ACORDAM, em Primeiro Grupo de Câmaras do Tribunal 
de Alc:~da Civil rejeitar os embargos e manter o ven. acórdão, 
embargado, que está de acôrdo com os elementos constantes 
dos autos e o direito aplicável à espécie. 

É que, dateb 'Üenia da argumentação aduzida pelo signa
tário do douto voto vencido - a melhor orientação, no caso, 
é a de que as [etras de câmbio e as notas promissórias não 
registradas, embora não autorizem a cobrança pela via exe
cutiva, podem constituir eltmentos de prova em ação ordinária. 
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R.essalte-se que o Decreto-lei Federal 427/G9, ('moer"";! .. 

vedasse a cobrança, daqueles titulos, pela via executiva, nãO' 
lhes tirou a fôrça probatória, pelo menos de "começo de 
prova por escrito" (Código Civil - artigo 141), que é "()I 

docnnlPnto emanado do devedor, ou de pessoa que o repre
sente, (> que é capaz de tornar verossímil o fato aJegado" 
(l\IOURLON - Aplld - CARVALHO SAN'l'OS - Código 
(jivil Brasileiro Interpretado ~ 194-2 - 3.~ ed., UI, pág. 202). 

Poder-se-á objetar que o legislador procurou, com aquela 
medida, combater a usura. Mas a objeção - data 't:enia 
- não colhe e se volta contra si mesma. 

Primeiro: a lei, com a promulgação, adquire vida pró· 
pria, autônoma e se separa do legislador (FERRARA -
Tnterpretação e Aplicação das Leis - 1940, 2.a ed., pág. 29; 
ALíPIO SILVEIRA - O Fator PoJitico-Social na Interpre· 
tação das Leis ~ 1946 - pág. 336). 

Segllndo: o fato de o legislador procurar combater a 
usura, não autoriza aquela conseqüência extrema contra todos 
os credores, dada a possibilidade de entre êles haver não 
agiotas. Logo, se aquela fosse a vontade do legislador, teri~ 
este, para combater um mal, dado origem a outro: o enrique
cimento ilícito do devedor - conseqüência que o intérprete 
deve evitar. Não se pode presumir que a lei acarrete uma 
injustiça, ou um absurdo (BLACK - Handbook on the 
Construction and Interpretation of the Laws - 1911 -
págs. 122/129; Maximiliano - Hermenêutica - n.~ 179). 

Aliás, a análise do fim da lei leva à conclusão de que, 
vedando a via executiva aos titulos não registrados, se com· 
bateriam a usura. Daí, porém, não se infere tivesse a lei 
procurado negar direito de c'redor legítimo. 

Terceiro: ressalte· se que as leis excepcionais e restritivas 
de direitos não admitem, na sua exegese, o recurso à a;n.alogia 
(ALíPIO SILVEIRA - O Fator Político-Social na Inter
pretação das Leis - págs. 75/83). 

Quarto: admita-se, porém, tão somente p(Jlf'a arg'lJlYYl,enÚJ/r 
- haja, no caso, possibilidade de duas interpretações, Neste 
caso, se deve preferir a que eonduza ao resultado mais razoá-
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vel, que melhor corresponda às necessidades da prática e seja 
mais hUmAJ/fl4, benigna (1\1AXIMILIANO - Op. cito n.9 178) 
r. que menos se afaste do direito anterior (WINDSCHEID 
- Pandette - Trad. de FADDA - I, pág. 67; MARIO 
GUIMARÃES - Estudos de Direito Civil - 1947 - págs. 
107). À luz destes princípios igualmente se deveria adotar 
a interpretação inculcada pelo ven. acórdão embargado. Por 
êsses motivos, rejeitam-se os embargos. (T. Al~..ada Civil de 
São Paulo - j. em 4-11-71 - João Del Nero, Relator). 
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SECRETARIA DA JUSTIÇA: 

Comunico aos S1's. Escrivães das Serventias não oficia· 
lizadas que o pagamento estabelecido pelo Decreto-lei n. Q 

203-70, em seu artigo 2. Q
, parágTafo 3.'1, será feito nos têrmos 

da Resolução de 8 de fevereiro de 1972, da Secretaria da 
Fazenda, publica.da no Diário Oficial do dia 9 do mesmo mês, 
e da Portaria CAF·G n.ry 6-72, de 9 de fevereiro de 1972, da 
Ooordenadoria da Administração Financeira, pubJicada. no 
Diário Oficial do dia 11 de fevereiro de 1972, devendo, assim, 
os int€ressados dirigirem-se diretamente àquela Pasta, na 
forma prevista no artigo 1.9 , da citada Resolução. 

hacy G_ Orti.z M ontevro - Diretora do Expediente. 
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Resolução de 8 de fevereiro de 1972, que se refere o 
com.1~nicado da Secr'eta1'ia da J,Ltstiça. 

Estabelece o modo e a forma de pagamento de emolu
mentos devidos pelo Estado, nos termos do parágrafo 3.9 do 
artigo 2. Q

, do Decreto-lei n. 203, de 25 de março de 1970. 
O Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, nos 

termos do disposto no parágrafo único do artigo 38 do De
creto·lei n. Q 203, de 25 de março de 1970, 

RESOLVE: 

Artigo 1.'! - O pagamento dos emolumentos devidos pelo 
Estado aos escrivães dos cartórios não oficializados, nos feitos 
r,riminais de ação pública, quando o réu não for condenado, 
.<;erá p'Tocessado pela Coordenação da Administraçã.o Finan
eeira, na forma em que for disciplinado, mediante requeri
mento do serventuário, dirigido ao Secretário da Fazenda, 
instruido com certidões em que constem o número do feito, a 
indicação das partes, a data da sentença e ° valor dos emo
lumentos, devidamente visados pelo M.M. Juiz Corregedor 
Permanente da Serventia. 

Artigo 2.'1: Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
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COOR.DEN AÇÃO DA ADMINISTR.AÇÃO 
FIN AN CEIR.A 

Portaria CAF-G n_" 6-72) de .9 de fevereiro de 1.972) a 
que se refere o comun'icado da Secretaria da Justiça. 

Disciplina o modo e a forma do pagamento de que 
trata a Resolução SF, de 8 de fevereiro de 1972. 

O Coordenador da Administração Finance:ra no uso de 
Auas atribuições, baixa as seguintes instruções: 

Artigo l.9 - O processamento das despesas referentes ao 
pagamento de emolumentos devidos pelo Estado aos escri
vães dos cartórios não oficializados, nos feitos criminais de 
ação pública, quando o réu não for condenado, será efetuado 
à vista de requerimento do serventuário, dirigido ao Secre
tário da Fazenda, instruido com certidões das quais conste 
,) número do feito, a indicação das partes, a data da sentença 
e o valor dos respectivos emolumentos, devidamente visados 
pelo MM_ Juiz Corregedor Permanente da Serventia. 

Artigo 2. 9 - A despesa correrá à conta da Administração 
Geral do Estado, Código 02 - Sub-elemento 3.1.4.1. -
despesas com honorários e custas - tratando-se de obrigação 
do exerdcio corrente e onerará o elemento 3.1.'5. O, quando 
se tratar de despesa referente a exercicios anteriores. 

Atigo 3_ 9 ~ Processada a despesa, o Departamento de 
Finanças do Estado, efetuará o pagamento, na forma usual, 
através de crédito, em estabelecimento oficiaL 

Artigo 4_9 - Esta portaria entrará em vigor na data 
de sua publicação_ 
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VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS: 

PORTARIA N.Q 4/72 

O DI'. RUY DE MELLO ALMADA, M.U. JUIZ DE Df
REITO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS; CORRE
GEDOR PERMANENTE DOS OARTÓRIOS DE PROTES
TOS, DESTA CAPTTAL, NA FORMA DA LEr, 

Usando daR atr'ibuições que lhe são conferidas por lei e. 
visando regularizar os serviços extra-judiciais da Capita 1 
resolve: 

1 - OR Cartórios de ProtestOR dp Títulos n pnrtir d" 
dois rle maio próximo, manterão conta ROnlPntr no Bnnco 
do Estado de São Paulo, para depósito das importilnciaR 
recebidas ror pagamento de titulos apresenturlos; 

2 ~ Concedo o prazo de quarenta e cinco dias para 
flue coloquem em dia seus serviços de protestoR, de modo a 
permitir o fornecimento atualizado de certidões aos jnte
resslldos; 

.3 - Desde que possuam aparelhamento próprio, poderão 
Rempre que solicitados pelo interessado, microfilmar titulas 
visando H sna conservação e segnranç::. dos Rerviços. Qun.ndo 
n microfilmagem fôr feita por conveniência da Serventia, nada 
será cobrado do interessado. 

4 - Proibir averbação do pagamento dos titulas pro
testadOR, providência entendida como de todo inútil, Uilln 

\'ez flue logo depois é requerido o cancelamento do ato. 
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1689-70 - DÚ,1iula - Peter Antonio Rossi - 13,9 Re
g-il'ltro dE' Imóveis - Vistos - 1) Apresentado à inscriç.ão () 

mandado de fl~, 4. expedido pelo .Tuizo da 15.~ Vara Cível 
da Canital. no~ autos da a~ão executiva movida por Peter' 
Antonio Rossi e sua mulher contra Rog'er Paul Broche ~ 
outro~, o sr, Oficial da 13," Circunscrição Imobiliária suscitOII 
dúvidH alegando C)1l0 por força da transcrição n. Q 28.602, f\s 
fls. 102, do Livro 3AC (par), feita em G de março de 1970, 
o imóvf>l cu.ia prnhora fôra feita já pertencia a Suz:mnp 
Bagnaro Broche. A dúvida foi impugnada (fls. 15-17) (> 

instruída ~om documentos (fls. 18-37), seg-uindo-se manifes
ta<)ío do oficial s llf';citante, mantendo seu ponto de vista (> 

ao depois colheu-se o pa recer do DI', Curador, pela proce· 
dencia d::t dúvida (fls. 39 v.). Posteriormente, Suzann<> 
Bagn~ro Broche ingressou nos autOR, pedindo seja decidida n 
dúvida. Rrlatados, decido: - 2) Deflde que o imóvel não 
mais está transcrito Pro nome 00 e:x:ecutado, a penhora não 
pode mais ser inscrita. A propósito, deve ser lembruda a 
lição de Serpa Lopes: "Claro está , e fOl'ça é sobI'elevar, a 
impossibilidade de qualquer das aludidas medidaR, se o imóvel 
objeto das mesmas não se encontra transc['ito em nome do 
réu ou do executado. Ao oficial c:lhenl suscitar ({úvida, como 
no comum dos casos. O ato judici a l, salvo matéria consti
tutiva de execução de sentença, está na turalmente sujeito a 
esse policiamento, pois ao Juizo não é da do criar direitos con
trários fi situação jurídica resultante do Registro de Imóveis, 
nem efetuar-se transcrição ou inscrição com preterição de 
suas normas de composição". (Tratado de Registros Públi
cos, vol. IV, pág. 465, 4.~ edição). Tudo quanto foi objeto 
da impugnação deve ser tratado nas vias próprias, pois se 
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houve fraude à execução não cabe a este Juizo examiná-la. 
- 3) Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. Custas 
na forma da lei. P. R. I. - São Paulo, 22 de maio de 
1972 - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito - Adv.: 
Agostinho R. Marques de Almeida. 
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306-70 - A'Üerbaç.iio - Vistos_ 1 - João Emmanuel 
Rukvar, qualificado na inicial, alegando que por escritura de 
venda e compra lavrada no 7_ 9 Cartório de Notas da Capital, 
('m 7 de agosto de 1963, houve de Francisco Richter, sua 
mulher e outros, um terreno descrito na inicial e na escritura 
e que os vendedores adquiriram por força da transcrição n_ 0 

;)3.618, da l.a Circunscrição Imobiliária, da qual se verifica 
que a descrição do imóvel e medidas são identicas salvo ao 
se mencionar a área, pois, na escritura agora examinada 
contra a área de 842 metros quadrados. quando na transcri
ção fjglua 482 metros quadrados. Aduzem, ainda, em que 
em 1929, Francisco Burini moven contra os outorgantes ven
dedores uma ação reinvidic"atória que foi julgada procedente, 
tendo sido averbada à margem da transcrição em causa. 

Sustpnta que, entretanto, esses óbices devem ser afas
tados de moldes a permitir a tram;crição da escritura de 
venda e compra, o primeiro através de retificação de área e 
o segundo porq ue, por si e por seus antecessores são possui
oorcs do imóvel há mais de trinta anos, tempo mais que sufi
ciente para ser cancelada a averbação referida. 

A inicial veio instruida dos documentos de fls. 7-16. O 
sr. Oficial da l.~ Circunscrição informou (Fls_ 19v.), rela
tando que o assunto já fora objeto da dúvida já definitiva
mente julgada por este Juizo. O requerente voltou aos 
autos com a petição de fls. 21-22, ratificando o pedido. Feitas 
as citações dos confrontantes e apensados os autos da dúvida, 
foram citados a mulher do transmitente e seus herdeiros, 
estes, pela petição de fls. 35 e se manifestarem de acordo 
com o pedido e juntaram aos autos o documento de fls. 37-38, 
-cópia daquele constante de fls. 7-8. O dI'. Curador opinou 
pelo indeferimento do pedido, tendo em vista a decisão ante
rior e a impossibilidade do cancelamento da averbação. 
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Relatados, decido: 
Pretendem os requerentes, através dos presentes autos, 

atingir o objetivo que lhes foi negado nos autos da dúvida em 
apenso, cuja situação de fato e de direito não foi modificada. 

Com efeito, com os mesmos documentos, através de pro
eesso chamado de dúvida inversa mas na hlp6tese rotulado 
de pedido de retifkação de área (artigo 227, do R.R.P.) (' 
de cancelamento de averbação, objetivam a transcrição da, 
escritura de venda e compra eelebrado com o mesmo réll 
da reinvidicatória já decidida em caráter definWvo. 

Não podem, contudo, ser atendidos, primeiramente por
que a retificação de área só é deferida ao titular do domíruo 
e em segundo lugar porque a averbação não é atingida peja 
prescrição. 

Com efeito, não se pode falar na prescrição do registro: 
ele é eterno. Prescreve o direito que o registro reflete, nã,o 
a averbação, na espécie. 

Dest:"1 forma, caminho ('leito pelo requerente não é o 
apropriado para que atinja o objetivo viRado. Esse caminho 
é o dn ação ordinária, visando o caneeJamento da averbação. 
dirigida contra o interessado nela. 

Nem se pode cuidar, corno pret~nde o requerente, dI' 
aquisição da propriedade por via de usucapião, o CJue só 
poderia ser recon hecido em ação própria, com a chamad:l 
para os antos, de todos os interessados, ineJusive o titular 
do me:'lmo registro e que, nestes autos, não teve ciência dr> 
qualquer ato. 

Até mesmo por econom ia processual, portanto, é hor:] 
de se colocar um ponto final nestes autos. 

ACI'f'scC'nte-se que embora a deeisão proferida nos antos 
da d,wüla não façam coisa julgada no sentido mater'iilJ, niio 
pode, no meRmo juíw. ser rrvista Rem outrOR elf'mentos, pois 
há eoisêI julgada formal que imrede esse reexame. 

3 - Indeferido, pois, o pedido de fls. 2-5. 
CustaR pelo requerente. - R.R.I. - São Paulo, 16 de 

junho de 1972. - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. 
Drs.: \iValter Ferreira Lopes - Lliea Sunohara - Kat.· 

sunu Sanda - Joaquim Piquera Filho, 
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2084-66 - Vistos - Francisco Pignatari nestes autos de 
averbação ll-~ 2.084-66, por seu advogado, requereu a expedi
I;fio de mandado ao sr. Oficial da 10.'" Circunscrição Imobiliá
f'ia para que proceda. à margem da inscrição n. Q 13.695 e da 
Averbação n.'" um, do livro 4-0, o seu casamento com Ira 
Ji'ustenberg e seu posterior divórcio. 

O Dl'. Curador opinou contra a pretensão do requerente, 
Rustentando que como já ponderara, em outra oportunidade, 
li s_ Oficial da 4.~ Circunscdção Imobiliária, não tem validade 
no Brasil o divórcio obtido por brasileiro, no estrangeiro, uma 
v(>z que os direitos de familia se regulam pela lei do domicilio. 

Relatados, deeido: 

Data múximn venha da r. decisão de fls . 46-47 que, em 
outra oportunidade, acolheu idêntico pedido do requerente, 
t.enho que sua pl'rtensão não merece guarida. 

Com efeito, sem cogitar se tem ou não "alidade no Brasil 
a. Rentença que decrf!tou o divórcio do requerente, entendo 
que não pode ela merecer execução sem a necessária homo
logação pelo Supremo Tribunal Federa1. 

Assim, não cabe alegar que Ae trata de simples averbaç2.o 
à margem do Registro Imobiliário pois essa averbação é, sem 
Rombra de dúvirla, uma conseqüência daquela decisão e não 
pode ser detivada sem passar, antes pelo crivo do Pretória 
Rxcelso. A pI'opósito, o E. Conselho Superior da Magistra
t.ura. já decidiu que: "Essa a opinião de Washington de Bar
f'OS :l\follteiro (Rev. dos Tribunais, vol. 233-180), Hahnemann 
Huimarães, C'Arc. Judiciário, vol . 93-376), Haroldo Valadão 
(Rev. dos Tribs.) voI. 278-53) e Lopes da Costa ("Direito 
Pr'ocessual Civil, Brasilejro, vo]. 3. 9 , ns. 69-70, págs. 85-86), 
("Rev. dos Tribs.) 292, pág. 312). 
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A propósito, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já 
se pronunciou no sentido de que: "decretado que tivesse sido 
o divórcio, sua repercussão no Brasil só poderia cogitar após 
a homologação da respectiva sentença estrangeira pelo Co
lendo Supremo Tribunal Federal" (Revista de Jurü,pl'1l
dência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
vo1. V, págs. 148-149). 

Embora já se tenha sustentado o contrário ("Rev. dos 
Tribs., vo]. 254, pág. 114), cumpre ponderar que na espécie 
dos autos a sentmça da justiça alemã veio a ter efeito no 
Brasil, pois a lei brasileira exige, para as transações relativas 
a imóveis, à outorga uxória (Côd. Civil, art. 235), qualquer 
que seja o regime de bens). Não cabe examinar a situação 
patrimonial dos cônjuges sobre a lei alemã (Lei de Introdução 
ao Código Civil, ar-t. 7.~, § 4.Ç

) uma vez que em relação aos 
imóveis prevalece a "locus rei sitae", e deve, pois, incidir 
a lei brasileira (Lei citada, artigo 8. 9 )". (Revista de Juris
prudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
vol. XII, ed. Lex, pág. 437). 

Repita-se, portanto, não cabe aqui examinar se o Colendo 
Supremo Tribunal Federal irá 011 não homologar a sentença 
que decretou o divórcio do requerente, mas de exigir, para 
que ela produza efeitos no Brasil, essa homologação, sem o 
que não será possivel determinar-se a averbação buscada 
nos autos. 

Indefü'o, portanto, o pedido de fls. 

Custas pelo requerente. P. R. I. - São Paulo, 19 de 
junho de 1972. Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito, 
Dr. Lamartine Navarro. 
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1916-72 - Vistos. 1 - Aymoré Administração, Assis
tência e Representações Ltda., por seu advogado, requer que 
este Juízo determine ao sr. Oficial da 16." Circunscrição Imo
biliária que efetue a transcrição da escrit.ura pública de 
rescisão amigável de venda e compra, lavrada no IV' Car
tório de Notas da Capital entre a requerente e Companhia 
Leco de Produtos Alimentícios e tendo por objeto o imóvel 
urbano ali descrito. Esclarece que por escritura das mesmas 
notas, foi celebrada a venda e compra desse imóvel e que, 
posteriormente, as partes resolveram rescindi-la, fazendo-o 
através de nova escritura pública, da substância do ato. A 
inicial veio instruída dos docum8ntos d8 fls. 6 c seguintes. 

O oficial se manifestou (fls. 20), opinando contra o 
pedido por entender que segundo o artigo 1.126, a compra e 
venda é perfeita e acabada desde que as partes acordam no 
objeto e no preço, ato definitivo, não sujeito à rescisão e 
que o instrumento apresentado a Juízo não transfere o do
minio. O dr. Curador, após a juntada do documento de fls. 
23, opinou contra a pretensão da requerente, sustentando que 
o imóvel está transcrito em nome da compradora e só nova 
transcrição poderá permitir passe a outro proprietário. 

Relatados, decido: 

2 ~ A aquisição do imóvel se faz pela transcrição do 
titulo. No caso dos autoR, a venda e compra havida entre as 
pal'tes, consubstanciada no titulo levado a registro, foi per
feita e acabada e permitiu a transmissão da propriedade_ 
Desta forma, só por outro ato de alienação poderá a pro
priedade retornar à disponibilidade da vendedora, alienação 
essa onerosa ou gratuita, venda e compra ou doação. 

Pretende, contudo, a requerente, que o contrato, que já 
produziu efeitos na esfera civil, operando, com a transcrição, 
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a transmissã0 da propriedade, possa ser rescindido por von
tade comum das partes_ 

Nada menos exato. Com efeito, antes de se examinar 
essa impossibilidade basta recordarmos que, uma vez feita a 
transcrição, o ato se tornou público e do conhecimento de 
terceiros, que poderão ser transacionado com a compradora 
baseados apenas no fato de ela possuir bens garantidores das 
transações e sobre os quais poderia incidir a exceução de 
direitns. 

Estabelece o artigo 530, l, do Código Civil que se adquire 
a propriedade pela transcrição do titulo de transferência, no 
Registro de Imóveis e o artigo 531 do mesmo Código dispõe 
que estão sujeitos à transcrição os títulos translativos da 
propriedade imóvel, por ato entre votos. 

A venda e compra, ato intervivos, está sujeita à trans
crição e, efetivada esta, transfere a propriedade. Resta exa
minar se após essa transcrição pode haver rescisão volun
t.ária. 

Pela própria natureza do contrato de venda e compra 
assim como o disposto no artigo 1.126 do 06digo Oivil não 
permitem ou tra interpretação, não obstantt> a rescisão tenha 
Ai do feita. pela forma prescrita em lei para a transferência 
de bens imóveis - escritura pública e por agentes capazes. 
A forma, contudo, de que se valeram as partes não é meio 
hábil à transferência do domínio e, desta forma, não pode 
ser transcrito o documento em que se consubstanciou o ato. 

ParFl arrema tal', basta recorda que segundo o elenco 
do atigo 239, do RRP., a rescisão do cont.rato não é at.o 
juridico sujeito ao registro dI" forma a operaI" a trnnsferência 
do domínio. 

3 - Em face do exposto, julgo improcedente e indefiro 
o pedido de fls. 2/4. 

Custas, na forma da lei. - P.R.I. - São Paulo, 19 de 
junho de 1972. Gilberto Valente da Silva - Juiz de Direito. 
Dr. Paulo Américo de Paula Ribeiro. 
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4060-71 - Dú1Yida - l1. Q Reg. de Imóveis - Sociedade 
Paul istana de Terrenos S. A. - Vistos etc. - I - A il ustrada 
Oficial da 11.~ Circunscrição do Registro de Imóveis adiou o 
cancelamento das inscrições ns. 2.604 e 3.687, relativas aos 
lotes ]")1 . 37, da quadra n. 15 p. n. 19, da quadra n. 68, feitas 
à margem da inscrição n. 36 do loteamento do Jardim São 
T1Uiz. Alega que os compromissários compradores não foram 
notificados para se porem em dia com as prestações atrasadas, 
pois consoante certidão do eserevente autorizada, os ditos 
("ompromissários compradores são falecidos. 

TI - A suscitada - Sociedade Paulista de Terrenos 
8. A. impugnou a fJs. 10, aduzindo que a notificação no caso 
de eompromissál'ios compradores faleeidos devia ser feita por 
('ditaI, pois não houve abertura de inventúrio deles, a fim 
oe que se pudesse intimar o inventariante. 

ITT - O DI'. Curador opinou pela proeedência da dúvida. 

IV - Esta, realmente procede. É evidente que licito ao 
promitente vendedor pretender cancelar a averbação feita à 
margem da inscrição de loteamento, em virtude de mora no 
pagamento das prestações. Mns, tal cancelamento deve ser 
precedido de regular notificação do promitente comprador 
(~ de sua mulher, para que tenham oportunidade de emendar 
", mora. 

Ora, no caso dos autos os promitentes eompradores são 
falecidos, conforme certificou o escrevente enearregado das 
notificações. Impossível a ciência por editais, como pretende 
a. suscitada. Ê que a notificação pretendida deve ser feita, na 
pessoa dos herdeiros e sucessores dos finados, pois segundo 
a. regra do art. 1.572 do Código Civil - "aberta a sucessão, 
o dominio e posse da herança transmitem-se, desde logo, aos 
herdeiros legítimos e testamentários". O mesmo princípio vige 
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para os contratos de promessa de venda de imóveis loteados 
vois segundo o parágrafo 2.° do art. 12, do Dcc.-lei 58, de 
10 de dezembro de 1937 - "o falecimento dos contratantes 
não resolve o contrato, que se transmitirá aos herdeiros". 

Procede pois a dúvida. Enquanto não regularmente inti
mados os herdeiros dos promitentes compradores não se con
figurará a mora. 

Custas pela suscitada. 

Pu bliq ue-se. 

São Paulo, 19 de junbo de 1972. 

O J·uiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada. 
- Advs.: Mário dos Reis ,Junqueira e José Rolmes Barhosa. 
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2195-71 ~ Dú1)id<J, ~ 1'5.° Reg. de Imóveis ~ Esp. de 
Bento Gomes Amoroso ~ Visto:" etc. I ~ O Ofic:ial (lO Fi" 
Registro de Imóveis adiou a inscrição da penhora realizada 
sobre o imóvel sit.uado à rua Particular n." 69, de propriedade 
de José Nunes e sua mulher Elisa de Souza Nunes e objeto 
da transcrição n. Q 47.26(). Alega que o imóvel se acha onerado 
com compr-omisso oe comrra e venda devidamente inscrito 
sob n.? 18.678. 

II ~ Não houve impugnação e o DI', Curador opinou 
pelo acolhimento na dúvioa. 

III ~ Tenho paea mim que a dúvida procede a assim 
sendo a penhora não poderá ser inscrita pela existência d,,, 
anterior inscri.ção de compromisso de compra e venda. 

r:; verdade que o Decreto n," 4.857-39, no seu art. 207 
P'-"'oihin inscrição ou regiRtro oe direitos reais contraditórios. 
Nenhum outro dispostivo proibiu direitos reais opostos, como 
é o caso "sub examen". Mas o que me leva a denegar a ins
crição da penhora é a consideração que a legislação em vigol' 
rlá à inscrição do compromisso de eompra e venda. Com 
efeito, a lei n." 649, de 11 de março de 1949, dispôs que o" 
contratos sem eJflusula de aITep€ndimento, "desde que im;
cri tos em qualquer tempo, atribuem aos compromissúóoR di
reito real oponível a terceiros e lhes confere o direito di'. 
adjud icação compulsória _ .. " 

Serpa Lopes in Tratado dos Regjstros Públicos, vo1. n r, 
pág. 223, 5." edição ~ 1962, assim resume o seu ponto de 
vista: "A simp1es leitura deste novo dip10ma mostra, desde 
logo, que todos os pontos de vista e soluçÕf'-s que temos sus
tentado e estamos sustentando a respeito dos contratos de 
promessa de compra e venda de imóveis não loteados do legis
lador foi o de, por meio de uma nova redação gramatical, 
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fulminar, uma vez por todas, essa corrente doutrinária e 
jurisprudencial que temos combatido desde o nascedouro. 
Nem os parágrafos já escritos nem aos subseqüentes, calcados 
embora no art. 22 do Decreto·lei n.'" 58, de 10 de dezembro 
de 1938, necessitamos introduzir qualquer aditamento. Tão 
somente analisaremos com mais tranqüilidade, alguns asp€c
tos novos trazidos com esta nova lei. Vejamos quais são: 
a) Caráter de direito real. As dúvidas que o decreto·lei n.~ 
58 podia ainda trazer a esse respeito cessaram de todo. A 
nova lei n." 649 qualificou a promessa de clvenda como um 
direito real. A grande controvérsia que se podia agitar a 
prop6Rito do numeus clausum do direito real já não mais 
iem campo propício. Como conseqüência desse batismo de 
realidade, surgem as seguintes conseqüências: 1.9

) Inscrita 
llma prOillPssa de compra e venda, essa inscrição estabelece 
nma prioridade e uma exclusividade de vez que, diferente· 
mente da hipoteca, a promeRRn rle compra e venda não com· 
port.a gradnr;ÕrR. 2.9 ) Ignalmente, a inRcridio da promeRRa 
rle compra e vrnda imperle a inReri<]Ro de ilireitos reaiR POR' 
teriores qur com ela sejam incom,atíveiR, ou 710 10 menOR, 
Rllbordina a SU8. efkácia A. da rrom('Rsa de f'ompra. e vrnda 
primeiramente inRcrita. 3.'1) A inscrição da promessa de 
rompr:l. C vendn p oponível [l qURlcl1~er tercpiro e dá ao pro
mitente comnrador as ações rrais ofensivas (' defensiva!'; iDf>
rentes ao seu r1ireito, principalmente se, com a promesRa de 
('.ompra e venda, for transmiti.da a pOSRC direta da coisa 
prometida" . 

Ora, no caso dos autos o imóv('] foi prometido à venda e 
rRsa promessa foi regularmente inscrita. A inscri<]ão nsshn 
feita conferiu nm direito real ao seu titular e lhe dá ensejo 
a pleitear a adjudicação complllsórja do imóvel, caso não 
lhe s?ja possivel obter a competente escritura voluntariamrnte. 
O compromiRs:'irio comprador pode pedir ao Estado-,Juiz que 
Rnh~titua :1 vont:1de do vendedor outorgando-lhe o dominio 
ri;) (',ois;,. nrometida. 

A inscrição de penhora assim sendo, não tem objetivo 
l'0rque o credor não poderá com êxito, lograr a satisfação do 
Reu direito creditório, ante a existência do gravame incidente 
Ro])r'e o imóvel. 
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Ante todo o exposto julgo procedente a dúvida. 

Custas pelo suscHado. 

Publique·se. 

São Paulo, 15 de junho de 1972. 

O Juiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada. 
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1163/72 - Dúvida - 3.'1 Registro de Imóveis - Dis
t]'ibuidora Brasileira de Aços e Metais - Dibraço Limitada 
- Vistos etc. 

I - O Ofjcial do 3. Q Registro de Imóveis adiou a inseri· 
t;ão do contrato particular do compromisso de compra e venda 
que lhe foi apresentado pela Distr'ibuidora Brasileira de Aços 
I~ Metais Dibl'aço Ltda.) protocolando o titulo sob n." 288.892. 

Alega como motivos impeditivos do registro que o imóvel 
não se acba transcrito em nome dos promitentes vendedores. 
})or ter sido apresentada uma s6 via do título, pOl' não constar 
lIa mesmo se os promitentes veno.erlores estão ou não sujeitos 
às restrições da Lei de Previdência Roda 1 e por não estarem 
T'~conhecidas as firmas de Helena UariUa Porto de Aguiar' 
e 11ma das testt'munhas. 

Ir - Não houve impugna(;ão e o Dr. Cur-adO!' se mani
fe~tou pela procedêncja da dúvida. 

In - Realmente procede a dúvida. 
Os motivos aduzidos pelo ilustrado suscitante impedem, 

a inscrição do compl'omisso de compr'rr c venda. 

Segundo consta do contrato os promitentes vendedores 
f:;e dizem proprietflrios do imóvel mas esclarecem que a escri· 
tura ainda não se acha transcrita no registro competentr 
(' que tal registro ser·á providenciado no prazo máximo de 
um ano. 

Ora, segundo o disposto no ll.rt. 244 do Decreto n. Q 4.857 
d~ !) de novembro de 1939 nenhuma transcrição ou inscrição 
poderá ser feita sem que exista a prévia transcrição do titulo 
anterior', Vale dizer que para a inscrição no Livro 4 dp 
H 19um contrato torna-se necessário que haja prévia tl'ans· 
1~r-iÇ.ãO do t'ttu]o aquisitivo. Isso é elementar- em matéria 
1'l":gistraria. 
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Quando o documento é particular deverá ser apresentado 
pelo menos em duplicata, segundo dispõe o art. 211 do De
creto já citado. É que uma de suas vias ficará arquivada 
mn cartório. O Decreto apresenta uma solução para o caso 
de haver urna só via do documento. É a sua transcrição no 
R.egistro de Títulos e Documentos, cuja certidão ficará arqui
vada (art. 212). O arquivamento de uma das vias é necessá
J'io porque o registro é feito por extrato. 

Os demais motivos do adiamento do registro igualmente 
são acolhidos porque os promitentes vendedores são obrigados 
a fazer prova de sua situação perant€ a Previdência Social 
l~ as firmas das partes e testemunhas devem ser reconhecidas. 
Quando não incursos nas restrições da Previdência Soda] 
deverão dec]al'ar tal circunstância, respondendo em caso de 
() serem, pelas conseqüências. 

Julgo assim procedent€ a dúvida . 

Custas pelos susci tados. 

Pu bliq ue-se. 

São Paulo, 15 de junho de 19'72. 
Permanente - Ruy de Mello Almada. 
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Dú''l?ida - 15.9 Registro de Im,6veis - Júlio Adriano 
Andrade - Vistos etc. 

I - O ilustrado Oficial do 15.Q Registro de Imóveis adiou 
a inscrição da escritura de hipoteca que lhe foi apresentada 
por Júlio Adriano Andrade. Alega que o adiamento se 
prende ao fato de não estar transcrito o imóvel em nome dOR 
outorgantes. 

II - Não houve impugnação e o Dr. Curador opinoll 
pelo acolhimento da dúvida. 

UI - Esta realmente procede. 

Enquanto não transcrita a escritura de aqmslçao do 
imóvf>l a inscrição da hipoteca não poderá ser feita. O art. 
244 do Decreto n. Q 4.857, de 9 de novembro de 1939 dispõe 
que não serão feitas transcrições ou inscrições, sem o prévio 
registro do titulo anterior. A providência visa a dar conti
nuidade aos registros públicos, como é expresso no texto legal. 

No caso da escritura apresentada ao digno suscitante as 
partes contratantes afirmaram que ela será no 11.Q Registro 
de Imóveis aguardando transcrição. Mas enquanto não Sp 

operar o seu registro a hipoteca não o poderá ser inscrita. 

Julgo assim procedente a dúvida. 

Custas pelo suscitado. 

Publique-se. 

São Paulo, 15 de junho de 1972. - O Juiz Corregedor 
Permanente - Ruy de Mello Almada. 
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2224/72 - Tra;ns.orição - Vicente Giustra - Vistos. 
- 1. Vicente Giustra, cessionário de uma promessa de venda. 
e compra celebrada entre a promitente vendedora Guiomar 
Novaes Pinto e José Maria Ferreira da Costa, celebrou, com 
a promitente vendedora a escritura de venda e compra, tendo 
por objeto imóvel situado à Rua Dentista Barreto quadra 15, 
à qual compareceu, como anuente, o cedente José Maria 
Ferreira da Costa. 

I/evada a registro essa escritura, verificou-se que da 
inscrição do compromisso constava que o promitente comprl'(
dor era casado, o que exigiu, porque se qualificava como 
viúvo ao dar a anuência, inventário de sua mulher. Entre
tanto, esta não tinha falecido mas foi solicitada ao Juizo 
da. D.(\. Vara de Familia e Sucessões, o suprimento do con
sentimento para a referida anuência, o que foi deferido, por 
sentença transitada em julgado. Tal suprimento visava a 
possibilidade de uma r·atificação e retificaçã.o da referida 
eseritura de venda f', compra, mas o cedente faleceu antes 
Que ela pudesse ser lavrada. Daí pretender o requerente 
Vicente Giustra que este Juizo determine a transcrição da 
referida escritura de venda e compra. 

O pedido veio instruido dos documentos de fls. 5/14. 
O Sr. Oficial da 9.~ Circunscrição Imobiliária prestou as 
informações de estilo (fls. 17) e o dr. Curador opinou contra 
a pretensão, entendendo que deve ser solicitado, do Juizo da 
Vara de Família, alvará para regularizar a situação. 

Relatados, decido: 

2. O alvará que o dr. Curador tem como necessário 
seria o expedido no inventário do cedente, autorizando o in
ventariante a comparecer e dar sua anuência, valendo-se, 
também, do suprimento do consentimento da mulher do 
cedente. 
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Tenho, contudo, que não é necessário esse formalismo 
tendo em vista que o cedente já anuiu na escr'itura o que 
faltava, apenas, a. outorga Ilxória, suprida, "ad-Itere" pela 
decisão .iudiciaL 

Desta forma, a escritur'a de venda e compra acompa
nhada (lo alvará de fls. 13, complementam o conjunto de 
formalidades necessárias à transcrição da escritura de que 
se cuida, ainda que tal alvará devesse proceder à lavratura 
do ato. Contudo, o apêgo ao formalismo não pode levar à, 

prática de um ato que nada mais seria que a repetição do 
já praticado, suprindo·se a ausência da outorga uxória com 
o alvará judicial. 

Entendo, portanto, possa ser deferido o pedido, aliás 
em consonância com o que a respeito escreveu o sr. Oficial 
da 9.~ Circunscrição Imobiliária (fls. 17). 

3, Em face do exposto, defiro o pedido de fls. 2, determi
nando que se efetive a transcrição pretendida, o que será 
feito diante da exibição da escritura de venda e compra e 
.demais documentos que instruiram a inicial, além de cópia 
desta e das demais provas exigiveis (v, g. negativas fiscais e 
<:omprovante do último lançamento). Custas, na forma da 
lei. P. R. r. - São Paulo, 19 de junho de 1972. Gilberto 
Valente da Silva - Juiz de Direito - Advogado: Antônio 
Lopes Filho. 
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2037/63 - Retificaç{io - Nadir Brianesi - Vistos. -
1. Nadir Brianesl, qualificado na iniciaJ, requel' perante este 
.JlJízo. a retificação do seu registro de casamento e do I·egistro 
dI' nascimento de dois de sens filhos, alegando que em todos 
('lps houve incolTeções. 

A iuicüü vrjo instruída dos documentos de fls. 7·10, foi 
complementada à~ fls. 15 e, postel'iormente, o r·equerente 
jn:ltou o documento de fls. 20. 

Relatados, decido: 

2. Entendo dispensável a justificação requerida pelo 
1)r. Curador, tendo em vista qne a prova document.al produ· 
~ida DOS autos permite dispellsá·l;l. 

Com efeito , sr.p:undo se vrúfira do docnmento de fls. 20. 
() requerente se chama Nadyr, filho de .José Bianeze e de 
d. Lecticia. Lillardi . Da certidão dr fls. 15, relatim ao casa· 
menta dos pais do requerente se VE'I"Ífic!'\ que pIes se chamavam 
,Tosé Bianese (> Leticia Lina.rdi e qur a mãe do requerente não 
:dteroll seu nome pm ("onseqüênci~ (}o casamento. 

Ora, pretende o reqnerente, qUE' >ie rli~ ch8m81' NadJ1' 
Hl'ianPRi, a retificação do seu casamento para lJue ali se 
(~o1oquem, certos, seu nome. o dr seu pai e o de sua mãe assim 
(·.omo, a retificaçiio do registro oe sens filhos, parn () mesmo 
fim. 

A pretensão, entretanto, não pode ser atendida. De fato, 
() engano no casamento do requerente é que ele ali figura 
r,OffiO sendo Braneze, quando o certo é- Bianeze e, de canse· 
(lüência, as demais reLificações pleiteadas não podem ser 
ntE'ndidas, C'specialmente quanto ao nome da mãe do reque· 
rente, que não adotou o apelido de familia do marido, com 
o casamento . 
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Para que se coloquem em ordem tais registros, outras 
retificações devem ser feitas, mas estas não foram pleiteadas. 
Há que se corrigir o casamento do requerente e, posteriormen· 
te os registros de seus filhos, a fim de ajustá-los ao nome de 
familia do requerente que é Bianeze e não Brianesi. 

3. Em face do exposto, indefiro o pedido de fls. 2}3. 

Custas, na forma da lei. - P. R. r. - São Paulo, 19 
de junho de 1972. - Gilberto Valente da Silva, Juiz d(., 
Direito. - Advogado: Algemiro Alves de Sá. 
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1823/72 - 3.p Reg. de Imóveis - Antonio Júlio Saraiva 
Margarido - Vistos - 1 - Ao ser apresentada para inscri
(~ão, no Cartório do Registro de Imóveis da 3.~ Circunscrição 
fmobiliária, a certidão de fls. 3/4, foi suscitada dúvida pelo 
oficial respectivo porque a penhora recaiu nos direitos que 
Clara Moreno Frediani possui sobre o terreno e respectiva 
(~iJ,sa situados à rua A n. Q 32, parte do lote número 8, da 
quadra D, Vila Rabelo, Santana e o referido imóvel não 
está transcrito em seu nome, havendo apenas um compro
misso de venda ~ compra em que seu marido figura como 
promitente comprador. 

A dúvida foi impugnada (fls. 9-10) e instruida dos docu
mentos de (fls. 13-18. O suscitante manteve a dúvida c o 
Dr. Curador opinou por sua procedência. 

Relatados, decido: 

2 - A dúvida tem procedência não s6 pelos motivos 
alinhavados na suscitação maR também por outros, como a 
Reg-uir se verá. 

Primeiramente, a certidão não preenche todos os requi
Ritos do art. 252, do R. R. P., o qne já seria obstáculo ao 
registro objetivado. De outro Jado, o imóvel não está trans
erito em nome da executada, o que também impediria a ins
crição pretendida. 

A isto se acrescente que a penhora recaiu em direitos 
{jU8 a executada tem sobre o imóvel em questão e comO' não 
I'ode haver registro de direitos hereditários ou de cessõês ou 
tl'unsações a eles relativos, da mesma forma não pode haver 

·lI registro de penhora que sobre eles tenha incidência, por 
Cerir os principios da especiaJidade e continuidade, sempre 
pI'escntes no registro imobiliário. 

Acrescente-se que a meação da executada recaiu sobre o 
acervo e não sobre cada um dos imóveis considerados indivi-
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dua]mente, de tal forma que somente depois da partilha é 
que se poderá especificar os bens que lhe serão adjudicados. 
Não seria possível, port.anto, a penhora sobre deterrninadn 
imóvel que, na partilha tem a possibilidade de ser adjudicado 
aos H@rdeiros menores. 

Os exequentes já estão suficientemente garantidos com a 
penhora efetivada e se houver alienação de bens ou cess50 dI' 
direitos por parte da executada terão à sua disposição OR 

meios próprios para invalidá-las. 

3 ~ Em face do expDsto, julgo procedente a dúvida. 

Custas, na forma da lei. r. R. r. São Paulo, 19 de 
junho de 1972 - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. 
Advogado: J. B. Magalhães. 
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Ret'ificagão - 1838/70 - AJbino de Souza Carneiro 
Filho, qualificado na inicial, requereu perante este Juízo a 
retificaç-ão do assento do óbito de seu irmão Alarico Fel'· 
nandes de Souza Carneiro, lavrado às fls. 11, do Livro C, n.O 
23, do C. R. C. Pessoas Naturais do Subdistrito de India· 
nópolis, alegando que do mesmo consta que o falecido era 
viúvo de d. Rosalia NIontalegre Carneiro quando, na reali· 
dade, sua mulher era viva; que, de outro lado, não fora ele 
easado com d. Ada Rosa Bertolucci Carneiro. A inicial veio 
instruída dos documentos de fls. 6/9. 

Foram tomados os depoimentos de fls. 12/14 e apensados 
os autos da habilitação de casamento de Alarico Fernandes 
de Souza Carneiro e Ada Rosa Bertolucci Bertalozzi. 

A esta altura foi feito o apensamento dos autos em que 
d. Ada Rosa solicit.a va a) retificação do mesmo óbito para 
consignar que ° falecido era desquitado; b) autorização para 
continuar usando o nome do falecido; c) declaração da nuli· 
dade de seu casamento com o faleeido. 

Poi tomado o depoimento da primeira (sic) espôsa do 
falecido (fls. 41), após o que as partes se mani festaram. 

Relatados, decido: 

2. Está comprovado dos autos, inclusive dos ap€nsos 
que o dI'. Alarjco Fernandes de Souza Carneiro foi casado 
com d. Rosalia Montalegre que passou a assinar Rosalia 
MontalegTe Carneiro, de quem se desquitou (fls. Sv.). Esta 
demonstrado, também, que dos autos da habilitação de 
casamento em apenso, mesmo desquitado e se declarando 
viúvo, o dr. Alarico veio a se casar com d. Ada Rosa Berto· 
lucci Bertalazzi, viúva. Para a habilitação, Alarico juntou 
certidão do óbito daquela que teria sido sua primeira mulher 
(fls. 6 dos autos da habilitação), d. Alzira Gonçalves Eleu· 
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teria Carneiro e fez prova testemunhal do seu estado de 
casado (fls. 10/11 da mesma habilitação). 

Essa situação foi esclarecida por sua esposa Rosalia 
Montalegre Carneiro (fls. 41) que esclareceu que depois do 
seu desquite, Alarico viveu durante 14 anos com Alzira. 

Diante dessa prova, é evidente que o pedido de retificação 
do óbjto do falecido Alarico deve ser deferido, para consignar 
que foi casado em primeiras núpcias com Rosalia Montalegre 
Carneiro, de quem se desquitou . 

Quando ao pedido de dona Ada, em apenso, no sentido 
ele que este Juizo, de oficio, decrete a nulidade de seu 
easamento, assim como o pedido do Dr. Ourador, no sentido 
de que seja cancelado esse casamento, ambos os pedidos não 
podem ser atendidos pois embora nulo o segundo casamento 
de Ahrico somente atravéA de ação, própria, no .iui7.o compe· 
t.ente, poderá essa nulidade ser declaradn. Oancelar-se-á, 
também, no mesmo registro de óbito a referência feita ao 
segundo casamento do falecido. 

3) Em face do exposto. defiro, em parte, OR pedidos 
ram detrrminar: a) -retificação do registro de óbito noti
ciado às fls. 7 para se consignar que I) falecido era casado e 
desquitado de dona Rosalia Montalegre Carneiro; b) -
que desse registro não conste qualquer referência ao segundo 
casamento de Alarico com dona Ada Rosa Bertolucci 
Carneiro. 

As demais providências solicitadas por esta não podem 
neste Juizo, ser atendidas, por' lhe faltar competência. 

Custas, na forma da lei P. R. r. São Paulo, 19 de 
junho de 1972. Gilber·to Valente da Silva ~ Juiz de Direito. 
Advogados: José Manuel de França - Nilson Henrique Mi
uervino LinJe - :Maria Eulalia Marcondes Meirelles - Otto 
Carlos Vieira Ritter Von Adameck. 
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1596/72 - DúviCÚL - 11.~ Reg. de Imóveis - Espólio de 
.Iorge Rodrigues de Macedo ~ Vistos, etc. I) A ilustrada 
Oficial do 11.'1 Registro de Imóveis, após prenotar sob n.9 

;)76.472, a Carta de Adjudicação expedida em favor do espólio 
de Jorge Rodrigues de Macedo, nos autos de inventário de 
Alexandrina l\tloraes adiou a respectiva transcrição. Alega 
que no dito inventário houve anexação de duas áreas, uma 
proveniente de cessão de direitos hereditários e outra. per· 
tencente a .Jorge Rodrigues Macedo. Para aquela área (a 
constimte da crssão dr direitos hereditários) não há menção 
lI, sua origem no registro imobiliário. Por isso imóvel descrito 
não pode .!>er irlentificado. Além disso é ignorado o estado 
civil de Alex~ndrjna. sendo incerto os seus herdeiros e o 
recibo de imposto é diverso na cp.rtidão dt> fls. 1'5 e na Carta. 
TI) Houve impugnação dt" Helena Costn dt" Macedo, inven
tariante do espólio e Jorge Rodri(!lles de :Macedo na qual 
procurou-Re esclarecer a dúvida dn Oficia! sUReitnntc. A1egou 
:l. irnrng-naJlte que Alexilndrina houve no inventár'io de O"idio 
Antonio de MOri]('S, ,iuntamente com seus ir'mãos ,João Anto· 
nio dt" UOI'MS r l\1fll'ia Luiza de Moraes a casa e respectivo 
terreno sitnados no bairro de Pira.iussara. O ~C'U eminhi'ío foi 
t.ranflcrito na 4.~ Circnnscriçiio sob n.~ 5.011. .Joi'ío Antonio 
de Moraes f' slIa m\llher p M::morl üu]os da Si],,}'! e SU~l 

l ~IUlhel' l\fAl'in Lniza de 1Ioraes venderam" f'ebaRtião ,Júlio 
Prrnandr f{ () Cjll C' r'eeeber3111 por heran~::1 rl0 A lexnnrlrinil 
MoraeR, ir'mii (' cunhada cleles vendedoras. f'ebaRt.ião .JÚlio 
Pernnndes por i':UH vez transmitiu (fll'l. 10) (lesta vez os 
direitos heredit'trios havidos por morte rIe Alex8ndrína 
(fls. 71). 

UI - O DI'. Cm'ador opinou pelo acolhimento da dúvida. 
IV - Procede a recusa da zelo1:ia serventuária em trans· 

('rcwr a Carta de Adjudicação expedida em f11\'or do espólio 
de Jorge Rodrigues Macedo. 
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Em primeiro lugar é estranhável a expedição de Carta 
de Adjudicação em favor dum espólio. Espolio é o acervo 
de bens que alguém deixa ao morrer. Esses bens passam 
para os herdeiros legitimas e testamentários logo após a 
morte do sucedido, conforme dispõe o art. 1.572 do Código 
Civil. Assim sendo a expedição do titulo em favor do espólio 
se apl'Psenta como esdrúxulo,poiR o hprdpiro ou herdeiros do 
morto deviam spr chamados para colher o produto da herançn. 

Mas. ppla descrição dos bens no invrutúrio trazido pela 
impugnantp vê·se qne à herdeira Alexandrina Vieira dp 
C,~m8rgo toeou "uma cflsa e eompetente terTeno situado no 
hairro do Pirajnssarl'l, municipio de Ranto Amaro e flup 
confina com terras rie João Antonio rla Rilva r terrns rlr 
sucessores de Dona Manoela de Oliveira, 8\'aliada 11p1a fluan· 
tia de seiscentos mil réis". Além desse imóve.l, Alpxandrinn 
rpcebeu mais "no terreno de campo, do mrsmo hnirro p que 
confina eom terras de João Diniz Viria, Genero~;;a Cava lheirn 
e outros, m'aliado pela quantia de um conto p duzrntos m i1 
reis. nma rm·te eOJ"I'pspondrntp ao \'[1101' de qnatrocpntos mil 
réis" . 

Esses dois imóvejs assim del'WI'ito:-: forflm tanscritos soh 
n. 9 5.011, no 4.~ Registro de Imóveis (certidão de fls. 70). 

Ora, pelo exame da descrição contida na Carta de Adju
dica ção ( fI s. 17) vê·se que ao i móvel foi dada uma únka 
descdção, sem mrnção à sua {lrea, em completo desacordo 
com os limites mencionados na tr:1nscriçi'ío aquisitiva (n. Q 

5.011). 

Por aí se vê, portanto que a transcrição do titulo não (~ 

viável, pois não é licito ao inventariante alterar as caracte
rísticas e confrontações do imóvel, nem englobar imóveis para 
fins de registro no registro imobiliário. Seria quebra do 
principio da especialidade e continuidade dos registros imo
biliários. Embora não se duvide da veracidade das afirma
ções prestadas pela inventariante, no tocante ao imóvel, é 
bem de vêr, entretanto que as declarações devem ser feitas 
de modo a não quebrar a continuidade do registro. Altera
ções futuras na fisionomia dos imóveis devem ser corrigidas 
pelas vias próprias, ordinárias ou de retificação, como é óbvio_ 
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Julgo assim procedente a dúvida. 

Custas pelo suscitado. 

Publique-se. 

São Paulo, 20 de junho de 1972_ 

O Juiz Corregedor Permanent~, Ruy de MeU.o Almada,. 
Advogados: Frandsco. de Andrade de Souza Netto -

Fernão de Moraes Sanes - Fernando Augusto Jordão de 
Souza Netto ~ José Augusto do Nascimento Gonçalves Netto. 
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2191/72 - Dt~'/)1.da - 15.<1 Reg. de Imóveis - Ahmed 
Abdul Razak Najjar - Vistos. 1) O sr. Oficial da 15.'" Cir
cunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao lhe ser apresentado 
o documento de fls. 3, por meio do qual se pretendia o can
t:elamento de inscrição de hipoteca, por entender que, peno 
dendo ação de consignação em pagamento entre as partes 
seria necessário mandado judicial para atingir esse objetivo. 
A dúvida foi impugnada (fls. 6/9), instruída a impugnação 
com os documentos de fls. 10/20. O Oficial manteve a sllsci· 
tação e o dr. Curador opinou pela procedência da dúvida. 
Relatados. decido: 2) Conforme se verifica da impugnação 
está pendente entre o devedor, o credor hipotecário e seu 
procurador. o credor hipotecú.rio e seu procurador, na 16.~ 

Vara Cível, uma ação de com;ignação em pagamento. O 
próprio impugnante descrevc essa situação às fls. 7: "na 
r1ú vida a quem pagar, o Suscitado promoveu Ação de Con· 
~ignação em Pagamento perante a R 16.~ Vara Cível", escla· 
recendo, ainda, ter havido recurso quanto ao mérito. Ora, se 
:-;e disputava naquela ação, ainda não julgada definitivamente, 
exatamente a quem cabia receber o pagamento e, via de con· 
seqüência, dar a quitação, não é possível que um dos réus 
daquela ação dê -essa quitação extra autos e que com ela se 
cancele a hipoteca. Admita'se para argumentar, que no 
julgamento final se entenda que o credor a quem o paga,· 
mento deve ser efetuado e ao qual assistirá o direito de 
levantar o depósito seja exatamente aquele que não deu a 
quitação. Nem se pode argumentar (lue tendo sido efetuado 
o depósito o suscitado cumpriu sua obriga.ção e tem o direito 
rle ver cancelada a hipoteca. Para que tal ocorra é necessário 
que exista a quitação do credor e se pende dúvida sobre este, 
somente após o deslinde judicial é que a quitação será válida. 
Antes, não. Também não colhe a alegação de que o titula I' 
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do direito real é quem dá a quitação, uma vez que o próprio 
sucitado teve dúvida a quem efetuar o pagamento, tanto qU(~ 
ajuizou a ação de consignação referida. 3) Em face do ex
pôs to, julgo procedente a dúvida. Custas, na forma da lei. 
P. R. I. São Paulo, 12 de junho de 1972. Gilberto Valente 
da Silva, Juiz de Direit() - Advogado: Nelson Tabacow 
Felmanas. 
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1.346-72 - Dút;ida - Ildeo Bastos Nalta - 15.? Reg. 
de Imóveis - Vistos etc. - I - O digno. Oficial do 15.9 

Registro de Imóveis adiou a inscrição do compromisso parti
cular de compra e venda em que é interessano Ildeo Bastos 
Malta, protocolando·o sob n.n 193.320. Alega o suscitante 
que o documento deve vir no seu próprio original e não em 
xerocopia. Deve ser acompanhado da procuração nele 
referida e o espolio de Nelson Godinhoto devia estar autori· 
zado por alvará judicial. 

II - Não houve impugnação e o Doutor Curador opinou 
JJeIa procedência da dúvida. 

III - Realmente procede a dúvida. 

Os títulos apresentados para registro devem necessasia
mente vir no seu próprio original. Esta é a regra contida 
no artigo 211 do Decreto n.0 4.857/39. Ordena o dispositivo 
em apreço que a escritura deve ser apresentada ao mellOS em 
duas vias, uma das quais ficará arquivada em cartório. E, 
havendo uma só via deverá previamente ser transcrita no 
Registro de Títulos e Documentos e ser acompanhada duma 
certidão desce registro. O original fica arquivado e a 
el~Itidão é restituída ao interessado (artigo 212). (Serpa 
Lopes in Tratados dos Registro.s Públicos, voI. IV, página 
;~41). 

É de rigor igualmente a exibição da procuração junta
mente com o titulo, conforme exigiu o Oficial. É que em se 
tratando de contrato particular a exibição do mandato é 
imperiosa, juntamente com o titulo. Não é assim nas escri
turas públicas, em que o Tabelião faz menção ao mandato 
}lrquivando·o em seguida. 

Quanto ao alvará judicial desassiste razão ao Oficial sus
citante. E assim é porque os transmitentes já se acham com 
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o bem disponível por haverem feito transcrever o formal de 
partilha, conforme consta da cláusula primeira do contrato. 

O que a meu ver escapou à análise do ilustrado suscitan
te é a capacidade de Nelson Godinhoto Filho, que se diz 
emancipado. Não cita o contrato a escritura que o tornou 
eapaz para os atos da vida civil e nem a sua inscrição no 
registro competente. 

IV - Julgo pois procedente a dúvida. - Custas pelo 
suscitado. - São Paulo, 13 de junho de 1972. - O Juiz 
(jorregedor Permanente, Rwy de MeUo Abm.ada.. 
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3997-71 - Dí~vid(L - Artur Augusto - 15. 0 Registro 
de Imóveis - Vistos - 1 - Levada a certidão de penhora 
de fls. 3/4 à inscrição p€rante o sr. Oficial da 15." Circuns
crição Imobiliária, foi suscitada a presente dúvida porque, 
anteriormente à penhora o imóvel nela objetivado fora doado 
por seus proprietários, Francisco do Nascimento Areias e sua 
mulher a Armando dos Santos Cabral e outros, conforme 
escritura lavrada nas notas do 15.Q Cartório da Capital (' 
transcrita no cartório do suscitante em 20 de agosto d(~ 

1971, sob o número 77.036 - A dúvida foi impugnada 
(fls. 6/9), instruindo-se a impugnação com o documento 
de fls. 11-12 - O oficial manteve a suscitação e o Dl". 
Curador opinou pela procedência da dúvida. - Relatados, 
decido. - 2 - A dúvida procede porque a penhora ao 
ser inscrita encontrou obstÚcculo em transerição já con
cretizada, de uma escritura de doação eom reserva dI' 
usufrnto para o executado. - Se o imóvel não estava 
mais transcrito em nome do executado como agravá-lo com 
a inscrição da penhora, portanto'? A propósito, de se trazer 
à colação a lição de Serpa Lopes: "Claro está, e fOl'ça 
é sobrelevar a impossibilidade de qualquer das aludidas me
didas, se o imóvel objeto das mesmas não se encontrar trans
crito em nome do réu ou do executado. Ao oficial caberá 
suscitar a dúvida, como no comum dos casos. O ato judicial, 
salvo a matéria constitutiva de execução de sentença, está 
naturalmente sujeito a esse policiamento, pois ao juiz não ó 
dado criar direitos contrários à situação juridica resultante 
do Registro de Imóveis, nem efetuar-se transcrição ou ins
crição com pr·eterição de sua norma de composição" (Tratado 
de Registros Publicos, voI. IV, pág. 465 4.~ edição). - Tudo 
quanto foi objeto da impugnação deve ser tratado nas vias 
próprias, pois se houve ou não fraude à execução não cabo 
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a este. Juizo examinar muito menos é possivel nestes autos, 
decretar-se a nulidade de transcrição da escritura de doação, 
somente atingível através da ação própria. - 3 ~ Em face 
do exposto, julgo procedente a dúvida. - Custas na forma 
da lei. P. R. I. São Paulo, 22 de maio de 1972. - Gilberto 
Valente da Silva - Juiz de Direito - Advogado: Paulo 
Velludo Teixeira. 
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2692/70 - Retitic(J,çã;() 'de TrOlnscrição - Vistos. L 
Joaquim da Ponte Filho alegou que por escritura lavrada 
nas notas do 20.Ç Cartório da Capital, confirmando compro
misso de venda e compra anteriormente celebrado com os 
espólios de Maria Aparecida Fonseca de Campos e Mário 
Ferraz de Campos, recebeu o imóvel consistente em um 
terreno, sem benfeitorias, situado à rua João Teixeira de 
Barros, 22. 9 subdistrito, Tucuruvi, medindo vinte metros de 
frente, por cinqüenta e seis metros da frente aos fundos, com 
área total de 1.120,00 metros, confrontando de um lado com 
os vendedores ou sucessores, de outro com quem de direito 
e, nos fundos , com Fortunato AntDnio da Silva. Os outor' 
gantes vendedores houverem dito imóvel pela transcrição n. Q 

10.358, da 15.a Circunscrição Imobiliária. Ao pretenderem 
transcrever a escritura, o sr. Oficial do 15.Q Registro de Imó· 
veis informou a impossibilidade de efetivá·la porque o imóvel 
já estava compromissado à venda com Anibal de Freitas, 
Jonas de Freitas Filho e Celso Piva, conforme escritura 
de 21 de junho de 1958, do 7.° Cartório de Notas, inscl'Íta 
sob n.O 7.944. Alega, ainda que conhece os com promitentes 
compradores e o imóvel compromissado, sabendo, entretanto, 
que se trata de terreno distintD daquele por de adquirido. 

Examinando, contudo, a transcrição pela qual os ven· 
dedores houveram suas propriedades se constata - prossegue 
o requerente - que os dois lotes não são contiguos e que, 
como conseqüência, deveriam ter recebido dois números na 
transcrição aquisitiva. E, ao ser feita a inscrição do com
promisso, sob n. 9 7.944, de um terreno de vinte metros de 
frente para a rua João Teixeira de Barros, se entendeu que 
ela abrangia um compromisso de rodos os dois lotes dos 
promitentes vendedores, e que não está correto, pois tal ins· 
crição abrangeu apenas um dos lotes, e que se comprova peja 
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Himp]es leitUl'H do compromisso. Desta forma, postula a 
retificação da inscrição n. Q 7.944 ou ainda, na transcrição 
aquisitiya dos vendedores, de tal forma a serdar números 
diferentes aos dois terrrenos e possibilitar, assim, a tran!';cri
ção de sua escritura de venda e compra. A inicial veio instruí
(Ia dos documentos de Fls. 6/18. 

O sr. Oficial da 15.~ CircunscI'ição Imobiliária se ma
nifestou (fls. 21), seguindo-se a fala do requerente (fls. 23-24) 
I' após a fala do Dr. Curador (fls. 25), o suplicante voltou aos 
antos, para juntar o documento de fls. 27-28. O DI'. Curr. dor 
opinou pelo deferimento do pedido, seguindo·se a juntada, 
pelo requerente, de novo documento (fls. 32). - 2) Segundo 
R~ verifica da transcrição D. 9 10.358, MaI'ia Aparecida Fonseca 
de Oampos e Mario Ferraz de Campos adquiriram dois 
terrenos situados à R João Teixeira de Barros, com as con
fr'ontações ali descritas, medindo cada um deles 20 metros 
(le frente por 56 metros da frente aos fundos. Pela inscrição 
11." 7.944, os proprietários compromissaram a venda, segundo 
eonsta dos assentamentos do registro imobiliário, os dois ter
renos, mas o exame do documento que gerou a inscriçã.o revela 
que embora mencionasse abranger os dois lotes, pela descri
ç.ão do i.móvel objeto do compI'omisso, apenas um deles real
mente o fora . Acrescente-se que os próprios promitentes 
compradores do aludido lote, pelo documento de fls. 32, decla
ram que o compromisso abrangia apenas um dos lotes. Na 
realidade, quando da transcrição aquisitiva em nome de Maria 
Aparecida Fonseca de Oampos e seu marido, como se tratasse 
de dois terrenos, dever-se·ia proceder a uma transcrição para 
cada um deles. A esta altura, contudo, nenhum efeito prático 
resultaria se se determinasse esse desdobramento porque, 
como ponderou o sr. Oficia] do Registro Imobiliário, o engano 
I'stá na Inscrição do compromisso sob n. Q 7.944, que impossibi
litou a transcrição ora pretendida. 

Considerando, portanto, a prova documental produzida e 
() parecer do DI'. Curador, há que se possibilitar a pretendida 
transcrição, o que será possivel se ajustarmos a inscrição 
acima mencionada aos reais t.ermos da promessa de venda c 

·compra celebrada entre os proprietários e ·os promitentes 
eompradores, que firmaram o documento de fls. 32. - 3) Em 

I10LETI~[ DA ASSOCIAÇÃO DOS ~ERVEN'l'O Á IlIOi; 
Jlll! JUSTIÇA DO ESTADO DE! SÃO PAULO * - 203 



face do exposto, defiro o pedido de fls. 2-3 para determinar a 
retificação da inscrição n.\> 7.944, da qual se consignará {) 
compromisso de apenas um lote, descrito no respectivo 
compromisso. Em seguida a essa retificação será perfeitamen
te possivel a transcrição objetiva destes autos. Custas pelo 
requerente. - P. R. r. - São Paulo, 23 de maio de 1972 -
Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito - DI'. Paulo 
Velludo Teixeira. 
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369-71 - Dúvida - Expedito Alves de Lima - 9_ Q 

Iwgisü'o de Imóveis. "Visto etc. 

I - O Oficial do 9. Q Regjstro de Imó\leis adiou a trans· 
el'ição da escritura pública de compra e venda, lavrada nas 
notas do 1.'1 Cartório dp Notas da comarca de Suzano, en
tre partes: Expedito Alves de Lima, como vendedor e José 
«'ernandes da Rocha como comprador, relativamente a dois 
lotes de terreno localizados na Vila Antonieta, Freguesia do 
Relém. O vendedor adquiriu os sobreditos lotes mediante 
procuração em causa própria, a Nevio Nogueira Barbosa, sete 
de m~rço de mil novecentos e trinta e seis, perante o tabelião 
d(~ lpeuna, comarca de Rio Claro. Este titulo também 
de.pende de tramlcrição para servir de lastro li aquisição de 
.Tosé Fernandes da Rocba. O suscitante alia como motivos 
impeditivos da transcrição o fato de haver erros na designa
(;ão do distrito, elos imóveis, hem cOmo porque a transl:rição 
(la procuração em c~usa pl'ópri~, não é possível por estar 
T'p.presentada pOI' xerocópia. 

II ~ Houve impugnação a fls. 14, na qual o interessado 
alegou qnC:' o erro na narração da localização do imóvel não 
era motivo para. adiamento do ato, de vez que o próprio 
Oficial podia eorrigi-lo. Quanto a vetustes do instrumento 
procura tório adnziu, igualmente não ser motivo para a sus
cit.ação, porque o mandado vale enquanto não for cassado ou 
não se tornar caduco. 

UI - O Dl'. Curador opinou pela procedência da dúvida, 
na i'iua manifestação de fls. 29. 

IV - Procede a Dúvida. Segundo os elementos tra
údos para os autos vê-se que Expedito Alves de Lima adquiriu 
os lotes números trinta e trinta e cjnco, da quadra oito, loca
lizados na Vila Antonieta, distrito do Belém. A aquisição 
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foi feita a Nevio Nogueira Barbosa, mediante procuração em 
causa própria, no ano de mil novecentos e trinta e seis perante 
o Tabelionato de Ipeuna, comarca de Rio Claro. Posterior
mente, pela escritura lavrada pelo 1.<1 Cartório de Notns de 
Suzano mencionado Expedito transmitiu os ditos lotes a 
José Fernandes da Rocha. Para a transcrição da compra e 
da venda, em princípio referido faz-se mister a transcrição 
da pr·ocuração em causa própria. Isso foi declarado naquele 
contrato. Entretanto, como bem acentuou o serventuário sus
citante torna-se necessário que seja exibido o original da. 
escritura de mandado em causa própria. É que as xerocópias 
não se prestam aos fins visados pelos interessados. SomentR 
com exibição do primeiro translado ou certidão tirada do 
próprio original o oficial imobiliário poderá poceder a tra.ns
crição. A questão cresce de importância tendo em vista que 
o livro onde foi lavrada não se acha em cartório, por ter 
sido extraviado. As cópias fotos táticas só fazem prova quando 
conferidas com os originais. A sua aceitação ou não, como 
verdadeiras depende da vontade das partes. É óbvio que o 
interessado pode exigir que a parte contrária exiba o origi
nal do documento, para conferência. Em termos de registros 
públjcos~ entretanto, não são aceitáveis as cópias fotostáticas 
pois os serventuários não podem transgir em matéria tão rele
vante. 

V - Tendo em vistas todo o expendido e considerando 
o que mais dos autos consta, julgo procedente a dúvida. 

Custas pelo suscitado. 

Advogado: Luiz Camargo Pinto de Carvalho. 
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:H46-71 ~ A1jerbação - Fernanda Lucarini Zapata -
14.'" Registro de Imóveis. "Vistos. O Juizo não pode deter
minar retificação de escritura, que é ato de vontade. Nada 
obsta que se lavre outra com as medidas corretas, ainda 
porque o espólio, representado pelo inventariant~ os herdei
ros todos se já encerrado o inventário poderão comparecer, 
fazendo-se a retificação e a ratificação da anterior. Ao 
l'eql1erent~. Advogado: Luiz 'Guilherme Silveira Ribeiro. 

Vistos - 1 - O Sr. Oficial da 15.'1 Circunscrição 
Imobiliária suscitou dúvida ao lhe ser apresentada a escritura 
o.e promessa de cessão parcial de direitos de fls. 4/,5, alegan
(lo que "sendo os promitentes cedentes titulares do domínio 
0.0 terreno por fôrça da transcdção n. Q 80.190 deste registro, 
a meSln<l deve ser de compromisso de venda e compra e não 
de promessa de cessão de direi.tos e por não ter sido apre
sentf1da prova de construção do prédio e de quitação com o 
"Instituto N aciona 1 de Previdência Social". 

Adúvida foi impugnada (fls. 10/11) o suscitante rati
ficou sua posição (fls. 12) e o Dr. Curador opinou pela pro
cedência da dúvida (fls. 12 v.o). Foi det~rminada a .iuntada 
do compromisso de venda e compra, o que foi feito (fls. 15/16), 
com nova fala do suscitante e do dr. Curador (fls. 17 e 18). 

É o relatório. Decido: 

2 - Segundo se verifica da informação de fls. 17, o 
compromisso de venda e compra de fls. 15/16, celebrado entre 
Evandro Khel'lakian e sna mulher e Eracy da Corte e Vanzete 
Gomes em 10-2-1969, foi inscrito em 2 de junho de 1969, sob 
n,Q 16.857, às fls. 67 do Livro 4Z. A promessa de cessão 
parcial desse compromisso foi feita em 28 de abril de 1969 
(fls. 4/5). Entretanto, em 23 de dezembro de 1971, pDr escri
tura lavrada n,'i 24, Cart6rio de Notas, transcrito sob n. g 
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SO.190, em 2 de março de 1972, às fls. 220, do livro 3BR, 
da 15.' Circunscrição Imobiliária, os promitentes comprado
res e cedentes se tornaram proprietários do imóvel. 

Desta forma, corno pondera o suscitante, a promessa de 
cessão não mais pode ser averbada, pois os promitentes ceden· 
tes já se tornaram proprietários e desta forma, o título hábjJ 
é o compromisso de venda e compra. Adernais, como infor
mou o suscitante às fls. 17, a inscrição do compromisso foi 
cancelada pela transcrição da escritura de venda e compra, 
de tal sorte que niio existe mais inscrição à margem da qual 
possa ser averbada a promessa de cessão. 

Os suscitados, pelas vias próprias, deverão fazer vale]' 
seus direitos junto aos promitentes cedentes, hoje proprietá· 
rios. Mas, dada a situação acima exposta, da atual inexis
tência de inscrição à margem da qual possa ser ayerbada 
a promessa de cessão e consi.derando-se, ai.nda, que em maté
riu de registro imobi.liário deve haver perfeita adequação dos 
t.ermos empr'egados às situações de direito, a averbação pr'e
tendida não pode ser feita. 

Dir-se-á que os promitentes cessionários e ora suscitados 
deixam de, oportunamente, ('xercital' seus direitos; fazendo 
a averbação da questionada promessa. Cumpre relembrar que 
"dormientibus non sncurrit jus". 

Quanto ao segundo fundamento da dúvida, deixa de aI· 
cançar relevo pelos motivos acima apontados e, considerando, 
ainda, qu€' flegundo consta do título, a casa ainda se encontra 
('fi construção, o que equivale dizer que não seria ela a,'erbada 
senão quando, oportunamente, preenchidos os requisitos le· 
gais incluflive com a f'xi.bição do certificado de quitação do 
TNPS. 

Por todo o exposto, julgo procedente a dúvida. 

Custas, na forma da lei. P. R .. I. - São Paulo, 21 de 
julho de 1972. Gilberto Valente da Silva - Juiz de Direito . 

Advogado: Dr.Renato Ferrari. 
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2007/69 - 8. 9 Registro de Imóveis - Fazenda do Estado 
- Advogado: João Camargo Fr. Araújo - Vistos - O SI'. 
Oficial da 8.~ Circunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao 
lhe ser apresentada a carta de adjudicação passada em favor 
oa Fuzr.nda do Estado de São Paulo, e extraída dos autos 
de nção de desapropriação por ela movida contra Maria Fer
nandes Lopes e outros. Alega o suscitante que por força de 
partilha celebrada nos autos de inventário dos bens deixados 
pejo finado Manoel FerD!lllcles Lop~s, constante de formal 
tl'anscrito neste R~gistro sob ns. 27.841, 27.842, 27.843 e 
~7.844 -:r.faria Fernandes Lopes, na qualidade de viúva 
meeira, e Guiomar Fernandes Lopes, Maria Esther Lopes 
Cambacau e Odete Lopes Carneiro de Lira, na qualidade 
de herdr.iros, se tornaram proprietárias, em comum, dos se
guintes imóveis: a ) - um terreno com área de 5,51 alqueires, 
situado n8 Estrada da Casa Verde, nas proximidades do Rio 
Verde : b) - um terreno com área de 3.815 ms. 2, mais Oll 

menos, localizado na Rua Habera ba; c) - uma casa e seu 
respectivo teneno, com área de 684,00 m2

, situado à rua 
Ttaberaba: d) - um terreno com área de 300,00 m2

, localizado 
na mesma rua Itaheraba; e) - um terreno, com 2.700,00 
m~, situado à rua Francisco Pedroso. 

Posteriormente, a Fazenda do Estado, conforme se veri
fica da carta de adjudicação inclusa (doc. n.<I 1), promoveu 
;t desapropriação de uma área de 11.969,00 m2

, que desmem
lJl'ou dos citados imóveis e qne a referida carta não especifica 
(Illais dos imóveis mencionados e em que proporção ou área 
eontribuiram para a formação do imóvel desapropriado, im
possibilitando se saiba qual a área remanescente de cada um 
deles. Também não constam no registro e dos títulos já 
transcritos as ruas 7, prolongamento da rua Mariucha e 9. 

A dúvida foi impugnada (fls. 25/31), instruida dos 
uocumentos de fls. 32/52. O suscitante se manifestou {fls_ 
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54/55) e a seguir o DI'. Curador opinou (fls. 57/58), seguiu 
do-se nova fala da suscitada (fls. 60/63), complementada pela 
petição de fls. 65, instr'uída de documentos fls. 66/70. 

A Curadoria ratificou seu parecer (fls. 72), voltando :I 

Fazenda do Estado a f;e pronunciar (ffls. 74 e 76), juntando 
os documentos de fls. 77/80, com novo, pu recer dn Curadoria 
e nova fala do suscitante. J:~ o relatório. Decido: É absoln
ta mente pacífico que o titulo apresentado a registro é auto
nomo c que por sua transcrição o bem desapropriado se in
corpora ao patrimônio público rrsultando dní C'jur nito mtli~ 

Flerá objeto de aliennçõef;. Daí porquf', f;cgllidamente, Ü'TIl 

este .Tuizo of'cjdido que a carta de adjudicação neve ser trans
crita, f;em maior('f; indngações quanto ao prrcedente proprip
tl'trio. No caFlO elos autos, f'ntretanto, duas importantes ques
tões foram postas pelo suscitante: a primeira diz respeito à 
descrição do imóvel df'sapropriado que não se afina com Og 

elementos constantef; do registro imobiliário. Seria neces
sária a averbação da abertura ou da mndança das denominn
ções de ruaS mencionadas no título transcrivendo, uma ver. 
que o im6vel, na sua descrição e características deve se ajus
tar aos elementos já constantes do registro anterior. A 
segunda fala com a impossibilidade de se saber e mencionar 
no registro, qual a área remanescente dos sete imóveis que' 
contl'ibuiram para a formação da área objetivada na des}]
propl'iac;ão. Esta segunda poderia ter sido facilmente con
tornada se houvesse mais aCllidado nos laudos elabol'ados na 
ação de desapropriação pois os peritos, obrigatoriamentC', 
comparecem ao local e verificam, até mesmo para poder opi
nar quanto à indenização devida a cada um dos proprietários, 
o total da área que lhes é subtr-aida com o ato f'xpropriató
rio. A solução proposta pela impugnante, na espécie, pode', 
à. falta de outra, ser' adotada. Os proprietários dos imóveis 
parcialmente desapropriados deverão, pela via própria 
(R. R . P _, artigo 227), obter a retificação do registro de sua 
propriedade, a fim de ajustá-lo a úrea que remanesceu. Esta 
solução, por certo, irá onerar tais propI'iehíl'ios mas é a 
úni.ca forma possivel de se atingir o objetivo aqui buscado. 
A propósito, deve ser recordar, que a carta de adjudicação, 
desde que descreva o imóvel em todas as suas característic3H 
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(~ confrontações, deve ser transcrita. Nunca se cuidou d(~ 

se deixar consig1lada qual a área eventualmente remanesceu
te, proyidencia que cabe ao proprietiírio tomar, através da 
via jú eitada. O imóvel descrito na carta, de outro lado. 
objeto da primeira parte da dúvida, está perfeitamente des
crito em todos os seus característicos, limites e confrontações. 
Está, com isto, atendida a exigência a que se refere Serpa 
IJopes. mencionado pelo dr. Curador: "essa situação porém, 
não dispensa o requisito da individualização da casa desa
propriada, para que, por meio dela, possa a transcri<:,ão, com 
toda a segurança, operar os seus efeitos extintivos (Tratado 
de Registros Públicos, voI. IV, pág. 174). 3) Em face do 
exposto, julgo improcedente a dúvida. Custas na forma da 
lei. P. R. 1. "São Paulo, 7 de agosto de 1972. Gilberto 
Valente da Silva, Juiz de Direito. 
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4087/72 - Dúvida - 14.<'> Registro de Imóveis - Ma· 
nuel de Souza - Por despacho: Aguarde·se a impugnação. 
- Advogado: Otto Cyrillo Lehmann. 

Proc. n.'? 5313/71 - Retificaçã.o - Ultrafertil S. A. -
Jndústria e Comércio de Fertilizantes. 

Vistos: 

1 - Ultrafertil S. A. - Indústria e Comércio de Ferti
lizantes requereu perante este Ju1zo a retificação da trans· 
(Tição n. 9 101.860, Livro 3 C. A., às fls. 62, da 11.~ Circunscri· 
(%0 Imobiliária, para que dela fique constando o estado civil 
de Théo Muenker, como divorciado. 

Alega que por escritura de venda e compra lavrada em 
26 de junho de 1967, adquiriu de Théo Munker o imóvel 
situado à rua Martim Francisco, 1261, Broo1din Paulista e 
que o referido vendedor figurava, na escritura pela qual 
adquiriu o imóvel como casado e, na de alienação constou 
(~omo divorciado. Sustenta, entretanto, que ao ser efetuada 
a transcrição pela qual Théo MunJeer adquiriu o imóvel, em 
março de 1961, o seu di vór'cio j á tinha sido decretado, pois a 
decisão é de janeiro desse ~lnO. Pondera ainda que não há 
interesse de terceiros, que o c:asamento segundo a lei alemã 
{> sempre celebrado com a separação de bens, mesmo daqueles 
adquiridos na sua constância. 

A inicial veio instruída dos documentos de fls. 8/21. O 
dI'. Curador solicitou manifestação da Oficial da 1l.~ Ciro 
eunscr-ição Imobiliária, o que foi feito e, após o apensamento 
dos autos da dúvida, determinado pelo despacho de fls. 25, a 
doMa Curadoria opinou pelo indeferimento do pedido. 

Relatados, decido: 

2 - Segundo se verifica dos autos em apenso, a ma· 
t.P.ri::t objrto do pedido jú sofreu exame deste Juízo quando 
;: (>scl'Ítur-a de venda e compr'a pela qual a requel'ente adqui· 
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riu o imóvel foi levada à transcrição. - Decidido que era 
indispensável a homologação, pelo Supremo Tribunal Fede· 
ral, do divórcio do vendedor, a sentença foi confirmada pelo 
v. acórdão do E. Conselho Superior da ~Iagistatura, do qual 
foi relator o eminente Desembargador Dantas de Freitas. 

Volta a requerente com outra roupagem, buscando o 
mesmo fim colimado no processo de dúvida. Aqui sustenta 
que só pela transcrição se adquire a propriedade e que quando 
ela foi feita, o divórcio do vendedor já tinha sido decretado. 
- Contudo, quando lavrada a escritura de venda e compra, o 
então comprador era casado e para que se pudesse alterar, 
no regiRtro, seu estado, seria indispensável, por qualquer for· 
ma, a homologação da sentença que decretou o divórcio, pelo 
Rupremo Tribunal Federal. 

A matéria, nesse passo, já sofreu apreciação e não há 
porque revê·la. Da mesma forma, como decidiu o Colendo 
Conselho Superior da Magistratura, não importa o regime 
de bens sob as leis alemães, uma ve~ que segundo a lei bra· 
sileira, no tocante aos imóveis, vale a locus rei sitae e esta 
exige, qualquer que seja o regime de bens do casamento, a 
anuência da mulher para as transações com imóveis. 

3 - Em face do exposto, indefiro o pedido de fls. 2/6. 

Custas pela requerente. 

São Paulo, 15 de julho de 1972. 

Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. - Advogado: 
Alcebiades G. Grillo ~ Clodoaldo Celentano - Guilherme 
Fiorini Filho - Carlos Eduardo de Omellas Filho. 

nOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUAR10S 
DEl mSTlçA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 21.1 



2.609/72 - Dúvida - Cia. Melhoramentos de ltanhaém 
- 1. 9 Registro de Títulos e Documentos - Vistos. 

1 - Pelo Sr. Escrivão do 1. Q Cartório de Registro de 
Titulos e Documentos foi suscitada fi presente dúvida ao lhe 
Her apresentada fi ata da Assembléia Geral Extraordinária 
da Companhia de Melhoramentos de Itanhaém, porque um 
dos gerentes dessa sociedade lhe deu notícia de irregularidades 
na convocaç:.ão e nas deliberações tomadas na referida as
l'embléia. 

A dúvida foi impugnada (fls. 25/35), sustentando·se, 
inicialmente, que a suscitação tem pOl.'" base o Decreto·lei n. 9 

1.000 e não o Regulamento dos Registros Públicos. - No 
mérito, a suscitada entende improcedente a dúvida porque 
o diretor que se insurge c:ontra a assembléia a ela se fez re· 
presenti:lr. - O dr. Curador, após a juntada, pela suscitada, 
dos documentos de fls. 41/43, opinou pela improcedencia da 
~llscitação. 

Relatados, decido: 

2 - O motivo da suscitação não se prende a nenhum 
vício formal da ata levada a registro. - Teve sua causa 
na carta de fls. 14, dirigida por um dos gerentes da sodedade 
Rllscitada, sustentando a existência de irregularidades na 
(·onvocação e de atos praticados pela assembléia em questão. 

Entretanto, como bem ponderou o dr. Curador, nenhuma 
it"I"egulal"idade ocorreu na convocação, tendo a ela comparecido, 
por seu procurador, o diretor que pretendeu impugnar o 
l·egistro. 

Quanto às eventuais lesões aos interesses fiscais, eles 
poderão, a todo tempo ser apurados mediante regular fisca
l j7,ação e por si só não teriam, ainda que comprovadas, o 
condão de impedir· o registro. 
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De outro lado, somente por ação própria poderão ser 
anuladas deliberações da inquinada assembléia, se irregu
lares. - Do ponto de vista formal a ata registrada se encon
tra perfeita_ 

3 - Em face do expost-o, julgo improcedente a dúvida. 

Custas, na forma da lei. 

P.R. e L 

São Paulo, 17 de julho de 1972. -
.'3ilva, Juiz de Direito. 

Advogado: Nelson Real Amadeu. 
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DÚ1:1da, In1;eT8a - Américo Szabo - 8. Q Registro de 
Imóveis - Proc. 558-72-F - Vistos.: 

1 - Trata-se da chamada dúvida inversa. Américo 
Szabo, por eseritnr-a pública de venda e compra e cessão de 
direitos, lavrada em 19 de julho de 1960, no 9." Car·tório de 
Notas da Capital, às folhas 36, do livro número 572, adquirin 
de João de Jesus Lopes Filho e SUft mulher o imóvel consis· 
tente em um terrcno, com área de 283,40 metros quadrados, 
fazendo frrnte para a Rua Tzabel de Oliveira, na Avenida 
Rerminia Lopes, Gleba "C", Freguezia do Ó, 8.~ Circunscrição 
ImobiWí.ria, tendo comparecido, nesse ato. como anuentes, 
Júli~ Ra.iesanji e seu marido como cedentes dos direitos de 
um compromisso de venda e comnra do referido 1mó\'el, com· 
promisso fOsse que lhe::: fora cedido por )Inriano Gomes, devi· 
danwnte averbado it margem da ins(~l'i(:::o n. Q 5.140, da mesma 
circunscrição. Os cessionários Júlia Rajesanji e seu mar·jdo 
construíram, no terreno, uma casa que recebeu o número 2~, 
atual número 222. Os anuentes cederam aos compradores 
todos os i:!ire.itos de promitentes cessionários, incluindo a 
construção e os direitos fiscais do imposto de transmissão 
"in ter \·i, ·os", recolhido por antecipa\ão. rre-tenclem os re
querentes que é descabida a exigência do rrcolhimento do 
imposto de transmissão inter vivos sobre as brnfeitorias. 

O Oficial informou (folhas 14) e o Dr. ClIrador opinou 
pela não acolhida da pretensão deduzida na inicial (folhas 
15). - Foi ouvida a Fazenda do Esta.do (folhas 16) e o jul
gamen to foi convertido em di ligência (folhas 17), juntando 
os requerentes o documento de folhas 19 e prestando o ofi· 
cial os esclarecimentos de folhas 20. 

Relatados, decido: 

2 - O registro não pode ser efetuado a não ser que 
os requerentes recolham o imposto de transmissão inter vivos 
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pela transferência das benfeitorias o que deverá ser feito tendo 
por base o aviso-recibo de folhas 18_ 

Com efeito: João de Jesus Lopes Filho e sua mulher 
prometeram vender a Mariano Gomes o terreno descrito na 
inicial. Essa promessa foi inscrita na 8.~ Circunscrição Imo
biliária. Mariano Gomes cedeu seus direitos a Júlia Rajesanji 
c seu marido e essa cessão foi averbada à margem da inscri
ção. Júlia e seu marido fizeram construir, no t.erreno, uma 
casn, que recebeu o número 222. Por ocasião da lavratura da 
escritnra de venda e compra, JúJia e seu marido cederam os 
seus direitos de cpssionários do compromisso aos requerentes 
e, como tivessem recolhido o imposto de transmissão inter 
vivos por antecipação, cederam, bmbém, esses direitos de 
cessionários do compromisso aos requerentes e, como tivessem 
l'f'colhido o imposto de transmissão inter vivos por antecipação, 
cf'deram, t3mbém, esses direitos sobre tal recolhimento. 

A esse tempo, a cessão de direitos de compromissário com
prador ou de cessionário não estava sujeita ao recolhimento 
do imposto de transmissão inter vivos. Vale, portanto, dizer, 
que o imposto recolhido pela guia de fls. 8 diz respeito à 
venda e compra que seria concretizada entre os promitentes 
vendedores e Júlia e seu marido, como cessionários dos direi
tos de promitentes compradores. Até esta altura nada obstava 
o registro buscado nestes autos. Entretanto, a transmissão, 
a qualquer titulo, das benfeitorias edificadas no terreno, está 
e estava sujeita ao recolhimento do imposto de transmissão 
por essa transferência e esse reco]himpnto não foi feito. 

Não colhe a alegação de que a referida guia. menciona as 
benfeitorias, uma vez que o imposto foi recolhido tendo por 
base o valor inicial do compromisso de venda e compra e 
da cessão (fls. 20), não sendo incluído o valor da construção. 

Nem pode ser acolhida a alegação em questão se consi
oerarmos que por ocasião do pagamento do mencionado im
posto, por ant.ecipação) não incidia ele sobre as benfeitorias, 
que foram feitas p€los cessionários Júlia Rajesanji e seu 
marido e que iriam receber a escritura de venda e compra. .f.: 
curial, portanto, que não recolhessem imposto de transmissão 
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de um bem que não lhes fora transmitido por que eles pró
prios construiram. 

3 - Em face do exposto, indefiro o pedido de fls. 2/4. 
Custas pelo requerente. P.R.I. São Paulo, 17 de julho de 
1972. - Advogado: Agenol" F. Guarita. - Gilberto ValentE' 
da Silva - Juiz de Direito. 
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3388-72 - Dú,vida - 15_9 Registro de Imóveis - Nicolau 
Mllncio Vigorito - Vistos. - 1. - O Sr. Oficial da 15.~ 

Circunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao lhe ser apre
Hentada, para transcrição, a carta de adjudicação de fls. 3-37 
p documentos de fls. 38-49, extraída dos autos da ação de 
adjudicação compulsória movida por Nicolau Nuncio Vigo
rito e sua mulher contra Rodrigo Vieira de Moraes e outros, 
porq ue, por esse documento, foi adjudicado aos suscitados, 
um terreno com área de 2.800,00 metros quadrados, quando, 
pelas transcriçõ~s ns. 143_020 e 187.818, da 11.~ Circunscrição 
Tmobiliária, só o remanescf'nte 1he.s pode ser adjudicado. 
Acentuou, ainda, o suscitante, que a certidão expedida pela 
RI'a. Oficial do 11_9 Regjstro Imobiliário, menciona apenas 
Ilm dos proprietários, quando deveria se referir aos dois, 
Benjamin e Rodrigo Vieü'a de Moraes, faltando, ainda a 
certidão negativa fiscal. 

A d ú v ida foi impugnada (fls. 54-55) iustruida esta dos 
documentos de fls. 54/ 55_ O Dr_ Curador opinou pela pro
(',edência da suscitação_ 

Relatados, decido: 

2 - PI'ocede a dúvida, em todos os seus têrffios, como 
bem ponderou o DI'. Curador de Registros Públicos. - Com 
efeito, os suscitados, titulares de I1ma promessa de cessão 
de compromisso de venda e compra, em que figur'avam como 
promitentes vendedores, Rodrigo Vieira de Moraes e Ben
jamin Vieira de Moraes, sobre o imóvel descrito às fls, 5, 
devidamente averbada às fls , 262, do livro 4D, sob n, 'i 59, 
à margem da inscrição n_ 9 3.028, da 11 .~ Circunscrição Imo
biliária, moveram contra estes, ação de adjudicação com
pulsória. O imóvel objeto do pedido foi descrito na inicial 
(fls. 5) e lhes foi adjudicado, por sentença transcrita em 
julgado (fl s. 19-20). 
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Expedida carta de adjudicação, não pode ela ser trans
crita, tendo em vista que, duas partes do imóvel nela men
cionadas e descritas já tinham sido objeto de alienação, pe
los promitentes vendedores, com a anuência dos suscitados, 
a terceiros. 

Ora, a carta de adjudicação é título húbil à transcrição. 
Entretanto, deve se ajustar como qualquer titulo, da espécie, 
à tr:mserição anterior para merecer registro. - Os suscita
dos, na ação em questão, emitiram aquela situação, ou seja, 
a alienação de duas partes da área nela objetivada, o que 
motivou expedição da carta de adjudicação conforme o jul
gario. uma vez que este foi proferido de acordo com o imóvel 
descrHo e caracterizado na inicial. 

É do ensinamento Serpa Lopes: "Duas situações podem 
surgir, no caso de característicos e confrontações; ou o titulo 
é impreciso, c nesse caso convém ser recusado, para que o 
titular do domínio melhor o componha pelos meios regulares. 
ou o titulo a transcrever contém características e confron
tações em colisão com a transcrição anterior, hipót.ese em que
se torna imprescindível, preliminarmente, a retificação da 
transcrição anterio, e a apuação da qual seja a vedadeira
mente exata: se a enunciação da transcrição existente 011 

a do titulo. 

Como, quase sempre, os caracteristicos do imóvel estlí o 
intimamente ligados com as confrontações, sendo raro que 
tal não suceda, cumpre a audiência dos confrontantes. 

De qualquer modo, a boa orientação, nessa matéria, é o 
cuidado prévio, quer das partes, quer dos tab€liões de, antes 
da lavatura de qualquer escritura, examinarem a situação do 
imóvel no Registro Imobiliário, e se descobrirem qualquer 
incompatibilidade entre o conteúdo do novo titulo e o da 
transcrição vigente, promoverem a retificação desta, e somente 
depois de tal medida, é que deverão passar à realização da 
nova transcrição. Para o preenchimento desse requisito, quer 
na transcrição, quer na inscrição, é necessário que o próprio 
titu 10 o contenha devidamente consignado, em perfeito acordo 
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com o registro do titulo precendente, pouco importando a 
circunstância dos característicos e confrontações constarem 
já do registro, o que, de modo nenhum, pode justificar a sua 
omissão ou deficiência. A razão é a seguinte: a nova trans· 
crição (ou inscrição) deve ter por fundamento o titulo e as 
enunciações deste, em pefeita concordância com as da trans
crição passada, servindo isso para tornar incontestável a 
individuação do imóvel, isto é, como elemento indicativo da 
.coincidência entre o imóvel especificado na escdtura ou titulo 
outro qualquer e o que figura já no registro. - (Tratado 
dos Regi stros Públicos, vaI. IV, pág. 430). 

Em seguida, o mesmo autor esclarece: "se um imóvel 
já encontra transcrito com deteminados característicos, só 
IJode ser vendido ou feita nova transcrição em conformidade 
(:om o registro anterior. 

Nesta parte, portanto deve ser adaptado o ensinamento 
acima mencionado à espécie em exame. No registro imobi
liário vigora o pI"incipio da continuidade o que, significa que 
o titulo transcI'ibendo deve se ajustar, em todos os seus ele
mentos e essenciais, aos constantes da transcrição anterior. 
E, entre estes elementos estão sem dúvida alguma, os carac' 
terísticos e confrontações '- (R.R.P. , art. 247, n .Q 5) que 
não podem ser modificados, especialmente como pretendem 
·os suscitados às fls . 52. 

Um dos caractedsticos do imóvel é a sua área. Desta 
forma, porque os suscitados, na incial da ação, omitiram as 
·d uas alienações mencionadas, lhes foi adj udicado um imóvel 
que, parcialmente, já não mais estava na disponibilidade dos 
t.ransmitentes. A esse respeito bem ponderou o Dr. Curador: 
"a adjudicação julgada por sentrnça, vale por inteiro e não 
pode ser interpretada apenas com relação ao remanescente, 
descontadas as alienações transcritas" (fls. '57) . 

Apreciando hipótese semelhante, o E. Conselho Super'ior 
·da Magistratura decidiu que: "Ademais, a presunção legal 
contida no artigo 859, do C. Civil favorece a posição do 
krceiro e legítime a previdência adotada pelo Oficia] do Bc-
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gistro. Nem se diga que, na especle, oconeu verdadeira sen
tentia addictionis, fortalecida pela res judicalp-, com validade 
erga omnes, uma vez que a "a carta de arrematação não 
adquire eficácia de tranrrUtir o dominio antes da transcri
ção" (·V. acórdão do S. T. F. no Rec. Extraordinário n.~ 

8.952, de Minas Gerais, 2.~ Turma, Rel. Min. Ozorimbo No· 
nato, in "D.J.U.", de 13-2·1950, págs. 216/217). 

Sobre o tema, adverte Liebman (in ;'Pl'ocesso de Exr· 
cução", 2.~ ed., pAgo 111) ao analisar os efeitos da arremata· 
ção, relativamente à transfrrência ne bens: "É preciso a 
este propósito distinguir entre causa ou titulo e modo or 
aquisição do dominio; causa ou titulo da transferência dc' 
propriedade é a arrematação no registro imobiliário, quanto 
aos imóveis (artigos 530, inciso I e 532, III, do Cód. CiviJ). 
Ato translativo de dominio, o ato de desapropriação tem nestp 
aspecto efeitos análogos aos de qualquer outro ato destc~ 

conteúdo. Este efeito sofre entretanto, uma limitação, porq\lc~ 
a arrematação transmite ao arrematnnte apenas os direitoR 
que tinha sobre os bens o executado; quer dizer que se a 
propri(>dade da coisa cnbia a terceiro, estr não perde s(>u 
direito". E mais adiante, pág. 112; o proeeRso e a arrema' 
tação que dele é parte nunca poderiam prejudicar tercejr(} 
estranho à relação processual: para ele é res inter alios acta 
P, portanto, insusceptível de diminuir seus direitos". (Revista 
,Tulgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, etc. Lex, 
vaI. XI, págs. 542/543). Lá se tratava de anemação, aqui 
de adjudicação, mas, Mutatis Mutandis. o ensinamento é
ensinamento e o mesmo. 

De outro lado, segundo estabelece o Cód. Judiciário do 
Estado, em seu art. 38, n. II, a este Juizo é vedado decid ir 
com ofensa à coisa julgada, ao dirimir dúvidas suscitadas em 
outro juizo. O acolhimento da impugnação nada mais seria 
execução de-se sentença proferida em outro juizo. O aco
lhimento da impugnação nada mais seria que determinar () 
cumprimento do julgado pela 17.a Vara Civel da Capital, 
apenas parcialpwntC', o qur significa, desrespeitando·o. ACI'l's
cente·se que a declaração dp fls. 55 não tem· o condão d(' 
substituir os elementos que segundo o Decrrto·le.i n. Q 203/70 
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(Regimento de Custas) suprem a omissão da negati va fiscal 
I'xpedida IW] a Prefeitura Municipal l' exigível para a trans
crição objeti\"ada. Nem foi tJ'a2ida da 11.'! Circunscrição 
Imobiliária mencionando ambos os proprietários da área 
adjudicada e a pr'omessa de exibiçiio ao registro não afasta 
a dúvida, nesta partr. 

:1 - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida, 
Custas na forma da lei. 

P. R. r. - São Paulo, 25 de julho de 1972. - Advogada: 
Ruth Girú Barbosa. - Gilberto Valente da Silva - Juiz 
de Direito. 
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4804-71 - l1.Q Registro de Imóveis ~ Giuseppe Trinca
natto e outros. - VistDs. 

1 - Apresentada a registro a escritura de fls. 5·7 atra· 
vés da qual Nair Meira Queiroz de Andrade, João Carlos 
Martins de Andrade e Luiz Martins de Andrade Filho cede· 
ram a Giuseppe Trincanatto os direitos de menção e herança 
sobre o lote n. Q 1, da quadra 6, do loteamento inscrito no 11. Q 

Registro Imobiliário sob o n." 13, foi suscitada dúvida por 
entender a sra. oficial que os outorgantes cedentefl se arrogam 
direitos cuja existência o registro ignora, além de serem os 
direitos hcredi b'1I'ÍOS e possessórios cedidos insuscetíveis de 
registro, por ferir o principio da continuidade. 

A dúvida foi impugnada e o dr. Curador, após a mani· 
festação da suscitante, opinou por sua procedencia. 

Relatados, decido: 

2 - Segundo se tem entendido, de forma mais pacífica 
recentemente, os direito her·editários, não estão sujeitos nem 
são passiveis de transcrição, por ferir o principio da conti· 
nuidade e por se entender que () direito à herança é conside
I"D.do im6\'el aprnas por ficção legaL 

Esse o ensinamento de Serpa Lopes na sua festejada ooril 
Tratado de Registros Públicos, vo1. Ir, pág. 180 "nsque" 182, 
4." ed. e vol. IV, pág. 7G/77, 5.~ ediSão. 

De outro lado, na espéeie em exame, ainda que se con-
8idere que a cessão abrangeu um imóvel perfeitamente carac
terizado, cumpre pondeI·ar que a própria escritura faz l'(~

ferência a uma pessoa que também se intitula herdeira 
do de cujus, embora tenha sua pretensão contrariada mal'> 
ainda não afastada pOl' decisão judicial. Essa pessoa não 
cedeu seus direitos e nem se pode admitir que, antc's 
da partilha, os cedentes já. fixem que o imóvel C}llestio-
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nado vá caber integralmente no seu quinhãD. Nem mesmo 
se tem elementos para assegurar que há outros bens a inven
tariar como se alegou na escritura impugnada. 

O invocado aresto do Pretório Excelso, além de não estar 
devidamente comprovado, uma vez que a publicação em que 
foi inserido embora mereça crédito, no ponto de vista moral, 
não foi feita em repertório oficial, não tem o condão de inva
lidar o entendimento que até então se emprestou à matéria 
Uma decisão isolada do Colendo Supremo Tribunal Federal 
nfw pode senir de norte para as decisões de primeira ins
tância, mercê, especialmente, do relevo que deve ser dado 
ao registro imobiliário, sujeito aos princípios da especialidade 
e da continuidade. 

3 ~ Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. 

Custas na forma da lei. 

P.R.r. 

São Paulo, 29 de maio de 1972. - Gilberto Valente da 
Silva, Juiz de Direito. - Advs.: José Augusto Silveira e 
Yussei Higa. 
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338-71 - Dúrida - 11.° Registro de Imóveis - João 
Afonso Almeida. 

Vistos. 

1 - Ao ser apresentado a registro, perante a 11.~ Cir
cunscrição Imobiliária o compromisso de cessão de promessa 
de venda e compra de fls. 5-6, celebrado entre a Sociedade 
Paulista Limitada e João Afonso Almeida, foi suscitada a 
presente dúvida por entender a oficial que: a) o imóvel 
objetivado tem origem na transcrição n." 10.635, que decorre 
de aquisição de parte ideal, o que torna impossivel a locali
za.ção de parte concreta e delimitada; b) não comprovação 
da capacidade jurídica da pessoa que assina o compromisso 
em nome da cedente: c) falta de apresentação do CQ da 
promitente cedente; d) falta de reconheeimento das firmas 
dos signatários do documento. 

A dúvida foi impugnada pelo apresentante que alegou 
que a promitente cedente vem, por todutl as formas, dificul
tando a regularização do teneno e inclusive se recusa à 
outorga da escritura definitiva; com a averbação pretendida 
busca a ação adjudicação compulsória, ponderando que não 
subsistem os motivos da suscitação. 

O suscitado trouxe o documento de fls. 16 e o Doutor 
Curador opinou pela procedência da dúvida, acrescentando 
que o i.móvel não está sati.sfatoriamente descrito. 

Relatados, decido: 

2 - Problemas da ordem do presente são incontáveü;; 
não só nesta Vara como no foro em geral. Firmas inidoneas, 
valendo-se da pouca cultura de pobres operários, celebram 
com eles compromissos irregulares na forma, impossivel de 
serem levados a registro. Entretanto, se o ,Juizo reconhece 
a existêneia desse estado de fato não pode, data venia. do 
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apresentante, permitir a modificação do sistema do registro 
imobiliário para sol ucioná·lo. 

A dúvida procede. Com efeito, se o promitente cedente 
compromissou a compra parte ideal e como tal teve seu 
compromisso inscrito no registro imobiliário não poderia, 
sem a precedente localização da área compromissada, através 
da. divisão, prometer a cessão de parte certa e determinada 
da Ílrea compromissada pois tal fato, como é de pacífica 
jurisprudência do E. Conselho Superior da Magistratura, 
fere o princípio da continuidade que preside os atos do mesmo 
registro imobi]jário. 

De ou tI'O lado, no documento levado a registro e ora 
objeto de exame não há elementos para que se apure se a 
pessoa que o firmou em nome da promitente cedente tinha 
poderes para fazê-lo. Ta] comprovação seria de mister para 
possibilitar a averbação pretendida. 

Também é necessária a exibição do Certificado de Qui· 
tação da promiten te cedente, uma vez que à situação ora fo· 
cada não tem aplicação as decisões anteriores deste Juizo, 
dispensando essa exigência apenas quando se trata de escri· 
tura definitiva em cumprimento a compromisso anterior. 

O reconhecimento das firmas, último motivo da suscita· 
ção também é indispensável, ainda que, a qualquer tempo, o 
documento, nesse passo, pudesse ser regularizado. 

3 - Por tais fundamentos, julgo procedente a dúvida. 

Custas, na forma da lei. 

P.R.I. 

São Paulo, 30 de maio de 1972. 

Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. 

Advs. Anthero Sopergolo - Edwaldo Muniz - Rubens 
Approbato Machado. 
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820/72 - Dú'lJ'i,da - Yerchanik Kissa - Vistos. 

1 ~ Ao ser apresentada ao sr. Oficial do 3.'1 Registro 
de Imóveis da Capital a certidão de fls. 3 para a inscrição 
de penhora, foi suscitada a presente dúvida sDb o funda
mento de que o imóvel penhorado não está transcrito em 
nome das pessoas que figuram como rés da ação a que a 
certidão se refere, além de não constarem as medidas e con
frontações do imóvel. 

A dúvida foi impugnada, sob o fundamento de que ha
vendo compromisso de venda e compra foram penhorados os 
direitos que os réus tem sobre o imóvel em conseqüência de 
compromisso de venda e compra e que desta forma a penhora 
neve ser inscrita. 

O dI'. Curador pediu a decretação da procedência da 
ilúvida. 

Relatados, decido: 

2 - Segundo a certidão de fls. 3 foi penhorado um 
imóvel de propriedade de José Tchakmakian, João Tchak
makian e Jacoba TchaJemakian, havido pela escritura de ven
da e compra lavrada em 19 de abril de 1960 nas notas do 
19." Cartório da Capital. Entretanto, como as referidas pes
soas não são proprietárias do imóvel, que não está trans
cI'Íto em seu nome, não pDde ser transcrita a penhora feita 
sobre o imóvel. 

A pretensão de averbação da penhora sobre os direitos 
decorrentes do compromisso, em lugar da inscrição da pe
nhora sobre o imóvel não pode ser atendida, tendo em vista 
que segundo consta da referida certidão o que foi penhorado 
foi o imóvel e não direito de compromissário comprador. 

Acrescente-se que, como ponderou o SI'. oficial, na sus
eitaçã,o, da certidão impugnada se verifica o não atendimento 
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do artigo 252, do Regulamento dos Registros Públicos, o que 
também impossibilita o pretendido registro. A propósito, 
ainda, dessa certidão, verifica-se que ela está pessimamente 
redigida, tendo em vista, ainda, que dela apesar de se men
cionar quem são os autores, não esclarece, ao certo, quem 
são os réus. 

Impossibilitado está, portanto, o oficial suscitante, de 
efetuar a pretendida inscrição, não só porque o imóvel não 
está transcrito em nome das pessoas que constam do man
dado como também porque não cumpre a certidão expedida 
o artigo 252 do R. R. P. 

3. Em face do exposto julgo procedente a dúvida. 

Custas, na forma da lei. 

P. R. I. 

São Paulo, 26 de maio de 1972. 

Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. 

Advs. Eliezer Guilherme A. de Toledo ~ Elvio Ferreira 
Gomes - Raulino Meirelles França Silveira. 
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511,.0-71 - Dúvida - 11.Q Reg. Imóveis - Maria Canta
rena e/os. - Vistos. - 1 - Ao ser apresentada à sra. Oficial 
no 11.° Registro Imobiliário a escritura de retificação ratifi
cação de fls. 4-5, foi suscitada a presente dúvida por entender 
a suscitante que havendo planta arquivada das vendas de 
lotes da vendedor·a, todas as transações são feitas com indi
cação e referência à esquina mais próxima e que a retificação 
ora exibida levaria à sobra de uma área triangular com 
f]uatro metros de frente, que conflitaria com todos os registros 
anteriores pois a distância da esquina mais próxima seria 
acrescida de quatro mrtl-os. A dúvida não foi impugnada c
o parecer do doutor Curador é por sua procedência. - Rela
tados, decido: 2 - O principio da continuidade do registro 
neve sempre presidir os atos do Registro Imobiliário. Sua 
observância se impõe para a certeza c vaJi.dade dos seus atos. 
Na espécie em exame, a transcrição pretendida, além de vir 
a ferir esse principio importaria, tümbém em encavalamento 
de transcrições, o que não pode ser feito. A descrição do 
imóvel transcribendo deve estar em perfeito acordo com os 
Plementos constantes do registr-o anterior e de tal forma a 
não acarretar qualquer alteração. 3 - Em face do exposto, 
julgo procedente a dúvida. Custas, na forma da lei. P. R. I. 
São Paulo, 26 de maio de 1972. - Gilberto Valente da Silva, 
Juiz de Direito. 
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4930-71 - Su.staçãeo de Protestos - Feisavulo Takahashi 
- 1.<) Protestos - Vistos. - 1 - Feisavulo Takahashi, qua
lificado na inicial, dirigiu pedido a uma das Varas Civeis da 
Oapital, no sentido de ser sustado o protesto de uma pro
missória, de sua responsabilidade, do valor de Cr$ 9.000,00, 
vencida em 22 de novembro de 1971, em que figura como bene
ficiário Naomi Kuratomi, agora portada pDr Jesus Ramires 
Fernandes. Alegou que tendo havido endosso em branco, 
inicialmente, foi a mesma transferida, pDr endosso em preto 
de Jesus Ramires Fernandes, ao Banco da Indústria e Comér
eio do Brasil 'S.A., sem que, entretanto, tivesse sido feito o 
I'egistro do primitivo endosso, o que torna nula a promissória 
e impede seu protesto. A inicial veio instruida dos documen
tos de fls. 9-10. Foi deferida a liminar e, em seguida, prorro
gado o prazo de sua validade (fls. 15, vindo os antos para 
este Juizo, solicitadas informações do 1.9 Cartório de Pro
testos, foram elas protestadas (fls. 21), instruida de cópia 
do titulo. O dI". Curador opinou pelo acolhimento da medida. 
Relatados, decido. 2 - O exame do titulo levada ao Cartório 
de Protesto e cujo protesto se objetiva sustar, como medi
da correcional está, por cópia, às fls. 22. De seu exame se 
ver·ifica que o beneficiário, Naomi Kllratomi, o endossou em 
branco P. em seguida, através de novo endosso em branco, 
.Jesus Ramires Fernandes a transferiu ao Banco da Indústria 
e Comércio do Brasil S.A. 

Ora, como acertadamente ponderou o requerente, se o 
endosso para o estabelecimento bancário não estava sujeito 
a registro perante a Delegacia da Receita Federal não é me· 
nos exato, entretanto, que o endosso do beneficiário Naomi 
Kuratomi para Jesus Ramires Fernandes deveria ter sido 
levado a registro naquela dependência, por força do disposto 
no artigo 4.9 , do Decreto-lei Federal n.~ 427, de 22 de janeiro 
de 1969, combinado com o artigo 2.9 , § 1.0, do mesmo Decreto. 
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A sanção para a falta desse registro, omitido na espécie con
forme se verifica do exame do titulo, é a sua nulidade abso
luta e a sua impossibilidade de ser protestado. Com efeito, tal 
conclusão é textual no § 1.9 do art. 2 citado em cotejo com 
o mencionado artigo 4.°, não p-ermitindo qualquer margem a 
dúvida ou a interpretação diversa. 3 - Em face do exposto, 
confirmando a liminar concedida, defjro, em carúter defini
tivo, a sustação do protesto do titulo que se encontra às fls. 
22. Em se tratando de medida correcional o requerente está 
isento de custas. P . R. r. São Paulo, 30 de maio de 1972. 
Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito. Advogadüs: José 
Giusto - Aü·ton Alves de Oliveira - Algirdas Sliesarailrs. 
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4970/71 - Sustação de Protestos - Feizavulo Takahashi 
Vistos. 1. Feisavulo Takahashi, qualificado na inicial, 

dirigiu pedido a uma das Varas Civeis da Capital no sentido 
de ser sustado o protesto de uma promissória de sua respon
sabilidade, do valor de Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros), 
vencida em 22 de maio de 1971 e que estaria sendo portada 
pelo Banco da Indústria e Comércio do Brasü. Alegou que 
o titulo em questão fora emitido em favor de Naomi Kuratomi, 
em 15 de setembro de 1970 e este a endossou em branco, 
seguindo·se endosso em preto por uma sociedade Comercial 
denominada Farmácia Jardim Ltda. em favor do portador 
que a levou a protesto. Sustenüm que do mesmo titulo consta 
um único registro na Delegacia da Receita Federal, o que 
demontra que evidencia que ou o endosso em branco ou o em 
preto não foram levados a esse registro especial, causando a 
nulidade do titulo que aSRim não pode ser protestado. 

A inicial veio instruida dos documentos de fls. 9 e 10 e 
foi rediRtribuida a este Juizo que, liminarmente, deferiu a 
sustação solicitando informações do titular do 3.9 Cart6do de 
Protestos que as prestou (fls. 14-15) instruídas dos documen
tos de fls. 16-18. O dr. Curador solicitou a manifestação do 
apresentante do título (fls. 19\'.) que apenas pretendeu se 
determinasse a efetivação do protesto porque uma vez decor
ridos trinta dias da concessão da liminar o requerente não 
movimentara a ação principal (fls. 25), reiterando esse pedido 
a seguir (fls. 27), em relação ao qual se manifestou o reque
rente (fls. 30) e, ao depois, foi ouvido o dr. Curador, que com 
ele concordou (fls. 33). 

Relatados, decido: 

2. Preliminarmente, cumpre afastar a pretensão do 
apresentante uma Ve'.l que em se tratando de pedido correcio
nal, dirigido contra titular do Cartório de Protestos, não se 
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pode falar na necessidade de movimentação de ação principal. 
Não se trata, à evidência, de ação cautelar. 

No mérito, tem procedência a pretensão deduzida na 
inicial e deve ser acolhida. Com efeito, do exame da docu
mentação trazida para os autos se verifica que o titulo em 
questão era o oitavo de uma série de quinze, todos eles devi
damente registrados na Delegacia da Receita Federal (fls. 
10). O beneficiário da promissória, depois de ela ter sido 
regularmente registrada, a endossou em branco e, em seguida, 
foi o titulo endossado para o Banco da Indústria e Comércio 
do Brasil S. A. que o levou a protesto. 

Ora, como bem ponderou o requerente, se o endosso em 
preto para o estabelecimento bancúrio estava isento de reg'is
tI'O naquela repartição federal, não é menos certo, contudo, 
que por força do nrtigo 4. Q

, do Decreto-lei Estadual 427. de 
22 de janeiro de 19G9 rstabelece que em ocorrendo endosso da 
promissória, rlesde que o favorecimento não seja estabeleci
mento rle crédito, será ("xi,gido novo r("gistro. E ('sse novo 
registro nada mais é que o previsto no artigo 2.°, padgrafo 
1.'1, do questionado decreto que estabelece serem improtestáveis 
títulos nessas condições. 

Desta forma, sendo certo, porque evidente do titulo em 
causa que o endosso do beneficiário para a Farmácia Jardim 
Ltda., que não foi feito o segundo registro, em obediência ao 
artigo 4.~ citado, a promissória em questão não poder'ia ser 
protestada. 

Não está certo, de outro lado, o informante de fls. 14-15 
quando afirma não estar em suas atribuições textos, em buscas 
ele definições ocultas na lei. Em verdade, tal exig€ncia não 
se lhe faz, mas se espera, evidentemente, que examine o aspecto 
formal dos títulos que recebe e dá curso e induvidosamente, 
nesse aspecto formal, depois do mencionado decreto, está o 
registro do titulo na Delegacia da Receita Federal. 

A matéria, na espécie não comporta outras nem maiores 
indagações, desnecessário que se traga à colação o ensina
mento hoje pacífico do E. Tribunal de Alçada Civil no sentido 
de que titulos como o mencionado nos autos não nulos de 
pleno direito e não possibilitam siquer a ação ordinária. 
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3. Em face do exposto, defiro o pedido de fls. 2 e, con· 
(iI'mando a liminar concedida, defiro, em caráter definitivo, 
a sustação do protesto do titulo por cópia às fls. 16. 

Em se tr-atando de medida correcional não se pode falar 
(~lll sucumbência do apresentante descabida, portanto, a verba 
honorária. 

Custas, na forma da lei, na espécie, está isento o reque· 
rente. 

P. R. l. 

São Paul{), 30 de maio de 1972. Gilberto Valente da 
Silva - Juiz de Direito. Advs.: Airton Alves de Oliveira e 
Algerdas Siliesoraitis. 
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5461/71 - Retijioa.ção - Fuad Haidar, qualificado na 
ini~Íal, requereu perante este Juizo, com fundamento no~ 
artigos 227 e 228, do Regulamento dos Registros Públicos (0 

860, do Código Civil, retificação da transcrição n. Q 10.522, da 
10.'" Circunscrição Imobiliária. Alega que pela escritura pú
blica lavrada em 25 de outubro de 1945, no 11.9 Cartório de 
Notas, livro 863, fls. 60v., Tecelagem de Seda Santa Amélia, 
designação do estabelecimento comercial do requerente e por 
ele representado na ocasião adquiriu o imóvel ali descrito. 
Efetivada a transcrição, as mesmas part~s, através de escri· 
tura de retificação e ratificação do V' Cartório de Notas, às 
fls. 2 do Livro 523, lavrada em 20 de outubro de 1945, esclare
ceram que o comprador era o ora requerente e não a referida 
Tecelagem de Seda Santa Amélia, que representava apenas 
a designação do seu estabelecimento comercial. Pede a reti· 
ficação do registro, juntando à inicial os documentos de fls . 
6 e seguintes. O sr. Oficial da 10." Circunscrição Imobiliária 
se manifestam (fls. 39) e o DI'. Curador após o apensa
ménto da dúvida n.Q 397/49, opinou favoravelmente ao J)(~. 

dido, mas exigindo justificação, que se efetivou a seguir. 
Novo parecer do DI'. Curador, sugerindo ouvida da Fazenda 
do Estado, indeferida: por fim, a Douta Curadoria enrendeu 
que a matéria já fora solucionada na dúvida. 

Relatados, decido: 2 - As decisões proferidas nos pro
cessos de dúvida podem ser reexaminadas se postas de forma. 
diversa e instruido ° pedido de nova documentação. 

Tenho que, data máxima veuia da r. decisão ali proferida, 
o pedido comporta atendimento porque não se vislumbra, na 
espécie, qualquer malicia do requerente. 

Veja que o mesmo era sócio da firma (Fuad Haida.r ... ~ 
Irmão", que passou a girar em seu nome individual quando 
da retirada de seu irmão (fls. 29). Veja-se, também, que 
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Tecelagem de Seda Santa Amélia é mera denominação de 
estabelecimento comercial e não a firma ou razão social. 
Acrescente-se que, na oportunidade da escritura aquisitiva a 
referida Tecelagem foi representada por seu único titular, o 
ora requerente e posteriormente, os outorgantes vendedores 
eoncordaram na celebração de escritura de rati-retificação, 
através da qual reconheceram o requerente como O comprador 
do imóveL 

Ademais, o documento de fls. 19 demonstra, também, a 
inexistêneia de firma que girasse sob tal razão social. 

Tudo nos autos, portanto, indica que houve o primitivo 
Imgano na escritura de venda e compra, corrigido por meio da 
escritura de reti-ratificação. Aliás, a decisão proferida na 
dúvida em apenso não foi bem compreendida. Ali se deixou 
assente que o registro poderia ser cancelado se as partes 
J'equeressem, como lhes faculta a lei. Mas o certo é que as 
partes, pela inexistência da Tecelagem de Seda Santa Amélia 
estavam impossibilitadas de, assim procedendo atingir o seu 
objetivo. 

3 - Em face do exposto, da documentação oferecida e 
do parecer do Dr. Curador (fls. 41 v.), defiro o pedido de 
ns. 2, determinando que seja feita a retificação colimada. 

Custas, na forma da lei P. R. 1. São Paulo, 29 de maio 
de 1972 - Gilberto Valente Silva - Juiz de Direito - Advs.: 
Sergio Guarinon Correa - Luiz Sergio Figueiredo Pedroza 
- Joaquim Figueiredo Pedroza. 
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1971 /72 - TrGlnscrição de ca8l1!1nento - Theodolina 
Alcântara Lima Anderson - Vistos etc. r - Theodolina 
Alcântara Lima Anderson, brasileira, professora, residente 
nesta Capital requereu transcrição do seu casamento realizado 
nos Estados Unidos da America do Norte, com Edward Carew 
Anderson. Apresentou a prova da realização do ato matri
monial. 

II - O DI'. Curador opinou favoravelmente à trans
CI'lçao. Ressalvou, entretanto que a reqte. não podia usar 
o nome do marido porque isso não consta da certidão c 
que o casamento foi feito sob o regime de separação, dada 
a idade dos contraentes. 

IIr - Defjr·o o pedido de transcrição que será feito no 
cartório do V subdistrito da Capital. 

Dissinto entretanto do ilustrado DI'. Curador quanto à.s 
ressalvas que 8. Exa_ opôs. l;~ n~rdade - que o Decreto 
n. 0 4.857-39 (Registros Públicos) no seu artigo 81 manda quP. 
logo após a celebração do casamento seja lavrado termo do 
qual conste, entre outros requisitos - "o nome que passa 
ter a mulher, em virtude do casamento". Tal dispositivo 
que o Código Civil omitiu, realmente é de or'dem prática por 
não permitir' que a mulher mude de assinatura, conforme a 
sua vontade. 11; que as pessoas devem ter um único nome 
e qualquer alteração só pode ser feita judicialmente, aten
dendo às exigências de cada caso e confor'me os permissivoR 
legais. 

Entretanto, é bem de ver esse foi o critério do legislador 
brasileiro. N o caso "sub-examen" a Reqte. que é br'asileira 
consorciou-se nos Estados Unidos da América do Norte, na 
Califórnia e da certidão de fls. 20, realmente não consta o 
nome que a contraente passou a assinar, em virtude das 
núpcias. Mas no documento de fls. 17 há menção ao ape-
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lido do marido, que a contraente passou a adotar, incluindo 
na sua as:sinatura, entre parêntesis o nome Anderson. E, 
segundo o costume americano do norte não se chama uma 
senhora. easada prlo seu nome e sim Sra. Anderson, no caso 
da }'cqtp. 

O Código Civil Brasileiro, no artigo 240 prrceitua que 
"a. I11nlher (lF;F;Umr, J'Plo ca.samrnto OR apelidoR do marido, 
a ('OJJ(iição dc Rua eOI11]1unhE'lra, eonsortr (' auxiliar nos en
earg'os da famUia" . Isso foi o qnc h'vou o legislador a. 
ordenar que no termo de casamento conste o nome que a 
mulhpr vai usar após o ato matrimonial. 

Lecionando sobre o assunto diz W. Barros Monteiro, in 
Direito de Familia, pág. 111 - "é uma tradição que nos vem 
drF!de o direito romano e em que se de\'e lobragar a completa 
nnião que deve existir entre as pessoas dos con.iuges". Diz 
mais o festejado autor qur a mulher só perde o direito ao 
uso do nome do marido se for condenada em ação de desquite. 
Se for inocente ou se o desquite for amigável continuará 
usando o nome do marido. 

No tocante ao r'egime de bens realmente a nossa Lei 
exige que se o de separação, no caso da reqte. Mas nos EEUU 
o regjme comum é o de separação. A Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro (Dec.-Iei n.~ 4.657 de 4 de setembro 
de 1942 diz no artigo 7." que "a lei do pais em que fór domi· 
ciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim 
da pesonalidade, o nome, a capacidade e os direitos de fam\.
lia". No parágrafo 4.~ desse mesmo artigo 7." o legislador 
pátrio dispôs que "o regime de bens, legal ou convencional, 
obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicilio, e, 
se este for diverso, a do primeiro domicilio conjugal". 

Ora, em se tratando de casamento realizado nos Estados 
Unidos da América do Norte, onde os contraentes tinham 
domicilio a legislação aplicável era a desse país, inclusive 
quanto ao regime de bens, como é evidente. 

III - Defiro assim a transcrição do casamento da reqte., 
sem entretanto atender às ressalvas opostas pelo insigne 
representante do Ministério Público. 

Pu bliq ue-se. 
São Paulo, ~l de junho de 1972. 
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5099/71 - Dúvida - 3.9 Reg. de Titulos e Documentos 
- Pansera Colonizadora Ltda. Vistos etc. I - Após pro
tocolar sob n.Q 1109686, o Escrivão do 3.'1 Cartório do Registro 
de Titulos e Documentos adiou o registro de alteração do 
contrato social operada na sociedade civil Pansera Coloniza
dora Ltda. Aduz o ilustrado suscitante que a sociedade está 
eonstituida pelos sóeios Filomeno Pansera e Zeferino Pansera, 
sendo aquele majoritário. Entretanto, sem o consentimento 
do segundo, Pilomeno cedeu parte de suas quotas a 'M~lL 
Tereza Brum Pansera, Achiles Pansera e Ciro Pansera, na 
quantidade de vinte quotas para cada um. Entende o Es
crivão não ser possível a transcrição sem o consenso do outro 
sócio. 

Ir - O suscitado impugnou a dúvida a fls. 8 aduzindo 
que houve regular notificação ao sócio minoritário para que 
manifestasse a sua vontade em adquirir as quotas de Filomeno 
Pansera, porém aquele não aceitou as condições impostas. 

lU - O Dr. Curador opinou pelo procedência da dúvida 
sugerindo a dissolução da sociedade. 

IV - A dúvidã reàlmente procede. 

Tanto o Código Comercial como o Código Civil proibem 
a admissão de novos sócios a uma sociedade, sem a aquiescên
cia do outro ou dos outros. É que a sociedade é uma comuni
dade de esforços e recu f'SOS para lograr fins comuns. Assim 
sendo, não é lícito a um sócio eeder "a um terceiro que não 
seja sócio, a parte que tiver na sociedade, nem fazer-se suhsti
tuir no exerCÍcio as funções que tiver, ou melhor que nela 
exercer sem o expresso consentimento de todos os outros 
sócios, consentimento esse expresso - é o que preceitua o 
art. 334 do Código Comercial. O Código Civil, também pre
ceitua, no seu art. 1.388 que o sócio não pode admitir estra-
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nhos à sociedade, sem o consenso dos demais. O que ambos 
os estatutos prevem é a possibilidade dum sócio admitir 
estranho apenas ao seu quinhão social, sem que com isso o 
estranho fique fazendo parte da sociedade. 

O registro da alteração do contrato portanto não pode 
ser feito e em face do exposto julgo procedente a dúvida. 

Custas pelo suscitado. Publique-se. São Paulo, 21 de 
junho de 1972. - O Juiz Corregedor Permanente - Ruy de 
Mello Almada - Adv.: Deris Carvalho Pinto Ferraz. 
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2502/70 - Dúvida - 15.<'> Reg. de Imóveis - Armando 
dos Santos Paulo - Vistos etc. - I - O ilustrado Oficial 
do 15.<'> Registro de Imóveis após protocolar sob n.'! 180.835 a, 

certidão da penhora feita contra Dirceu Mendes Varejão, do 
imóvel situado à Rua Altinópolis n.'? 119 adiou a respectiva 
inscrição, visto não se achar o aludido imóvel transcrito em 
nome do executado. Alegou que o prédio está registrado soh 
n.'? de ordem 63.339, em nome de Fausto Mugnaini. 

II - O suscitado apresentou impugnação a fls. 6, na 
qual propugnou pela inscrição do titulo, pois alienação fora 
feita em fraude contra credores. 

III - Procede a dúvida. 

O art. 244 do Decreto n.'! 4.857/39 (Registros Públicos) 
não permite transcrições ou inscrições, sem a prévia trans
crição do titulo anterior a fim de que não seja quebrado o 
principio da continuidade dos registros. A dúvida foi bem 
levantada pelo douto Oficial, porque, não se achando o imóvel 
transcrito em nome do devedor, inviável é a inscrição da 
penhora, tal corno pretendido. O exercício da ação anulatória 
da transmissão não está na dependência da inscrição da 
penhora como é bem de ver. Tal inscI'ição objetiva dar 
publicidade do ato de apreensão judicial, ou seja para quP 
ninguém adquira o bem que está garantindo uma execução. 
Ademais, "in casu" a inscrição é de nenhum valor, porque o 
credor não poderá, com sucesso pracear os bens apreendidoH, 
que não pertence ao devedor. 

Julgo assim procedente a dúvida condenando o suscitado 
ao pagamento das custas. 

Publique-se. - Adv.: Leobaldo Nascimento Filho. 
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2118/72 - D,úüida - 4. Q Reg. de Imóveis - Oswaldo 
das Dores Tello da Fonseca - Vistos etc. - I - O Oficial 
do 4. Q Registro de lmóveis após prenotar sob n.~ 243.278 a 
escritura de campra e venda que lhe foi apresentada por 
Oswaldo das Dores Tello dll Fonseca adiou a sua transcrição, 
porque do título consta a existência dum barracão que recebeu 
o n.Q 892, edificado pelo adquirente. A recusa do Oficial estA 
em que da transcrição aquisitiva ni10 consta a construçí'i.o 
sendo mister a sua averbação. 

Ir - O suscitado impugnou a dúvida, a fls. 12 aduzin 
que jamais pretenden averbar a construção e que somente a 
seu pedido tal averbação podia ser feita conforme dispõe o art 
285 do Decreto n. Q 4.857·39. 

III - O Dr. Curador opinou pela procedênda da dúvida. 

TV - Procede a dúvjda. 

Ao contrário do que supõe o suscitado as averbaçõeR 
devem ser feitas à margem das transcrições ou inscrições não 
depenrlendo da vontade das partes. E que o art. 286 do 
Decreto já citado obriga a menção nos registros (1(' todas as 
altef':'lções que ocorrem em relação às pessoas r 01'1 jmóveis 
neles contemplados. Se aSRim não fosse os registros não 
dariam qualquer segurança às partes e terceiros interessados. 
Os arts. 283 e seguintes enumeram todos os casos em que as 
averbações devem ser feitas. No caso dos autos cuida-se da 
existência duma edificação leva.da a efeito pelo comrradol', 
ora suscitado, a respeito da qual já existe lançamento de 
imposto predial, conforme se vê do aviso de fls. 10. Releva 
notar que o próprio suscitado no titulo apresentado a registro 
admitiu ser o autor da edificação e autorizou a averbação 
competente. 
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Adúvida é pois, procedente e enquanto não for feita a 
averhação da construção a transcrição do título não poderá 
ser feita. 

Custas pelo suscitado. 

Publique-se. 

São Paulo, 22 de junho de 1972. 

O Juiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada 
Adv.: Domingos Antonio Correa Filho. 
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4-696/71 - Dúvi,da Inversa ~ João Zenha - Vistos, etc. 
I - ,João Zenha, brasileiro, casado, domiciliado e residente 
nesta Capital, devidamente representado requereu fosse deter· 
minado ao Oficial do 3.Q Registro de Imóveis procedesse a 
uma averbação à margem da transcrição n.'! 41.546, para ali 
fiear constando que a Prefeitura Municipal abriu uma rua 
no terreno que recebeu a denominação de Wolson Dupont. 
Com tal abertura de via pública o imóvel ficou dividido em 
dois, os quais foram doados aos seus filhos Fotunato Zenha 
e Adilson Arlindo Zenha. 

Com o pedido o requerente apresentou certidão da Muni
cipalidade comprabatária de abeItura da rua, cuja existência 
pretende averbar e mais uma anotação do cartório. 

rI - Ouvido o Oficial imobiliário a fls. 17, por ele foi 
dito que era necessário esclarecer se com a abertura da rua 
'"Vilson Dupont não houve diminuição de area do imóvel 
transcrito sob n.'! 41.546. 

rII - O Dr. Cur'ador opinou pelo indeferimento do 
pedido. 

IV - Segundo sr vê da manifestação do Oficial a sua 
recusa em averbar a existencia da rua Wilson Dupont não 
procede. O imóvel na parte em que fazia divisa com Julio 
e José Minozzi agora faz divisa com a aludida rua. A alega
ção de que deve ficar comprovado que a abertura da rua Wil-
80 Dupont alteI'ou a metragem do imóvel transcrito sob n,Q 
41.546 não é de ser aceita. O próprio Oficial tem elementos 
para constatar se houve ou não redução de área do imóvel, 
com a abertura da via pública. Bastaria ter o cuidado do 
cotejar o ti tulo com a transcrição anterior para ter a resposta. 
O que não é razoável é recusar a prática do ato por mera 
suposição. 
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Defiro assim o pedido inicial de fls . 2 para determinar a 
averbação à margem da transcrição n .Q 41.546, a abertura da 
rua Wilson Dupont, conforme consta da certidão de fls. 6. 

Custas como de direito. 

Publique-se. 

São Paulo, 22 de junho de 1972. 

O Juiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada. 
Advogados: João Mendes de Almeida - Araquem 

Aotonelli. 
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134'1'/72 - DúvUj,a inversa - Clotilde Correa - Vistos 
etc. r - Clotilde Correa, brasileira, do comércio, solteira, 
maior, domiciliada nesta capital à Avenida Adolfo pjnheiro, 
n.') 3.028 requereu em termos de cosulta a esta corregedoria 
permanente se o 15.9 tabehão poderá lavrar uma escritura de 
compra e yenda, referente a dois lotes de ter'eeno, situados 
TIO subdistrito de Santo Amaro, em que figurará como ven' 
dedora a Organir.ação de Terrenos Alfa Ltda. :í~ que o Notá· 
rio está exigindo da vE'ndora fi. apresE'ntação do certificado de 
q1Jitação na Pr-pvidência Social, para a tran~ação. 

rI - O Serventuário foi ouvido a fls. llvs. aduzindo 
não se J)ooer no caso, dispensar a apref;rntação do aludido 
(·crtifjcado. 

rIr - O DI'. Curaool' exarou parecE'r no ~entido de ser 
nf'~ndido a Rpqte. 

TV - R(·almente. é o caso de ser atendida a Reqte, pois 
nos termos do Decreto·lei n.O 821, de 5 de setembro de 1969, 
que acrescentoll o ~ 5.° ao art. 141 da Lei ll.Q 3.807, de 26 
rIr agosto de 1060 não é neee~sário o CQ quando as transações 
"são TP8Ii7,8rlas pelas empresas que exercitam a atividade de 
(',omercia lização de i.móveis, desde que apresentem o Certjfj· 
cado de Rrgu]8ridade de situação (CRS) e que dele conste 
!'xprpssanwnte es~a finalidade" (jne. II do § 5.'!). 

Destarde não se faz necessária a apresentação do certifi· 
cado de quitação. mas o certificado de regularidade de situa· 
ção do qual conste a sua finaJidade, 

Pu bl i(} ue·se, 

São Paulo, 14 de junho de 1972. 

O Juiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada 
Advogado. Alcides Cesar Nigro, 
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2608/72 - Dúvida - Mario Domenico Godofredo Cacace 
e outros. - Vistos etc. I - O ilustrado Oficial do 8. Q 

Registro de Imóveis após prenotação regular adiou a trans
crição de duas escrituras de compra e venda apresentadas 
pelo Dr. Mário Domenico Godofredo Cacace e outros. Tra
ta-se duma área de terras localizada no distrito de Perus, 
bairro Botuquara, de dezoito mil metros quadrados. O sus
citante alega não poder transcrever os titulos pDrque a ven
dedor-a Lidia Mesquita, figura na transcrição aquisitiva como 
conjuge de Alfredo Mesquita e na escritura de fls. como 
viuva. Alertando os interessados no ato foi informado que 
aludida transmitentr fora eusada, porém sob o regime dc' 
separação de bens e dai poder alienar livremente os seus bens. 
Exigindo-lhes, contudo certidão de casamento constatou que 
o regime adotado era o de comunhão de bens, embora infor· 
massem os interessados que tal regime devia ser o de sepa
ração. 

II - Os interessados impugnaram a fls . 41 sustentando 
em síntese que Lidia Mesquita consorciou-se antes de ter 
liado a inventário os bens que possuia na vigência da socie
dade con.iugal com Laur-indo Rcnedito Franco. A menção 
ao regime de bens do seu casamento com Alfredo Mesquita 
não podia ser outra que não o de separação obrigatória df> 
beus reputando-se pois, como não escrita a comunhão de bens. 

lU - O Dr. Curador oficiando a fls_ 62 entendeu ser 
procedente a dúvida, pois qualquer que fosse o regime de bens 
do casamento, era indispensável fi outorga uxoria na tran~
missão de bens imóveis. 

IV - Improcede a dúvida. 

Segundo a documentação trazida para os autos cOm a 
impugnação de fls. vê-se que Lidia Mesquita foi chamada à 
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sucessão de Joaquim Justino Franco, juntamente com seus 
filhos, para colher a parte que lhe cabia na herança que 
receberia seu marido Laurindo Benedito Franco, se vivo 
fosse. Com efeitD, aberta a sucessão do referido Joaquim 
.Justino compareceram a mencionada Lidia e seus filhos Ti
moteo, Lourdes, Vitor, Benetido e Domício Franco. Essa 
declaração extraída dos autos do inventário de Joaquim Jus· 
tino Franco é de 24 de agostD de 1943. 

A certidão encontrada a fls. 26 dos autos do 8." Registro 
dr Tmóveis registra que Lidia l\fesquita casou·se com Alfredo 
Mesquita e pela trunscrição n. Q 7938, tDf'llO-Se senhora, jun
tament~ com seus filhos dos dezoito mil metros quadrados, 
objeto da venda. O formal de partilha só foi expedido em 26 
de a bril de 1945. 

Onl, consorciando·se em HH2 com Alfredo j)fesquita ainda 
não havia dado bens a im-entário, por morte do seu primeiro 
marido e como tal era-lhe vedado casar·se sob o regime de 
comunhão de bens. 

As bem deduzidas razões constantes da i.mpugnação 
elevem ser flcolhidas. Realmente, não podia escolher o regime 
de comunhão de bens para casar-se com Alfredo Mesquita, 
por ser tal escolha contrária à lei. No caso nã.o era necessário 
o pacto antenupcial, que s6 é exigido no caso de escolha do 
regime, pelos nubentes. 

Reputa-se, pois como não escrita a menção ao regime de 
comnnhão de bens que Lidia Mesquita e Alfredo Mesquita 
escolheram para o seu matrimônio. É uma declaração inope
rante por ferir principio de ordem pública imodificável pela 
vontade das partes. 

Julgo assim improcedente a dúvjda. 

Puhliq u€-,;e. 

São Paulo, 26 d<> junho de 1972. 

O Jujz Corregedor PHmanente, Ruy de Me1lo Almada. 
Advogados: Leonardo Eugenio Marangoni - Pedro Paulo 
de R.ezende Porto - Pedro Ivan de R.ezende - Antônio 
José Teixeira de Carvalho. 
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3313/71 - DtÍl/;ida - Vistos etc. I - O Oficial do 
13.9 Registro de Imóveis adiou a inscrição do contrato de 
locação duma loja a ser edificada no terreno situado à rua 
Iguatemi, locação essa convencionada segundo o Decreto n. Q 

24.150, de 20 de abril de 1934. Afirma o suscitante que os 
Drs. Fariz Farah Elias, Aziz Farah Elias e Edevaldo Alves 
da Silva adquiriram o terreno por incorporação e ali pre
tendem edificar dois prédios. Entretanto, ainda não existe 
avebação da sobredita construção o que constitui entrave à 
inscrição pretendida por Supermercados Peg-Pag S. A., 
locador daquela unidade. 

rI - A dúvida foi julgada procedente, pela sentença de 
fls. 12, infirmada, entretanto pelo V. Acórdão de fls. 27. 

Reaberto o prazo para impugnação foi ela apresentada 
a fls. 32 aduziu o suscitado não haver qualquer fundamento 
na reCURa do Oficial. Com efeito, sustentou o seu digno 
signatário que a locação de coisas futuras é fato comum nos 
negócios imobiliários, nada impedindo a inscrição do contrato 
de locação apresentado ao Ofietal da 13.~ Circunscrição. 

O Dr. Curador opinou pela procedênda da dúvida, por 
entender com o suscitante, não ser viávE"l a inscrição enquanto 
não averbada a construção. 

III - Realmente procede a dúvida. É de rigor primeira
mente a averbação da edificação para posteriormente ser 
feita a inscrição do contrato de locação. Em verdade) não 
se pode admitir o contrário, pois seria uma quebra do prin
cipio da especialidade e continuidade que informam os regis
tros públicos. Não se pode, validamente argumentar com a 
locação de coisa futura, O que evidentemente não tem o condão 
de modificar o que dispõe a doutrina r a jurisprudência em 
matéria registária. f; que os registros objetivam dar segu-
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rança aos negócios tornando público tudo quanto se faz em 
matéria predial. 

IV - Julgo assim procedente a dúvida impondo ao susci-
tado o ouus das custas. 

Publique-se. 

São Paulo, 28 de abril de 1972. 

O Juiz Corregedor Permanente, Ruy de Mello Almada. 

nor,F,'[,D{ DA ASSOCiAÇÃO ])08 ~J·:l<VE:-I'rI·.\l:l()~ 

IJJ~ JI'STrçA DO ESTADO DE SÃO P.\ULO * 

D. O., 6·5·72 

- ,2,,1 



810/68 - Ação - P'(()messa - Vistos etc. - Olegário 
Nunez Pacin, qualificado nos autos, ajuizou contra a Compa
nhia Edificadora Auxiliar de São Paulo "Ceaspa" e o Espó
lio de Guglielmo Carubbi, representado pela inventariante e 
viúva Clementina Molinari Carubbi, ação de adjudicação com
pulsória. 

Alegou o autor que a primeira ré prometera vender d 

José Rodrigues um terreno sito à rua dos Martirios, esquina 
da rua Tamoios, s/n., no Jardim Aeroporto, constante do lote 
55 da quadra n. 180-A, cf. memorial inscrito sob n.~ 35, em 
8 de junho de 1961, na 11.~ CRI., medindo ° terreno dez 
metros de frente para a rua Martirios, três metros e cincoenta 
centimetros no canto chanfrado na esquina, vinte e dois 
metros e cincoenta centímetros de frente para a rua Tamoios. 
vinte e cinco metros no lado oposto à rua Tamoios, confinando 
com o lote 56 e doze metros e cincoenta centimetros no lado 
oposto à ma dos Martirios, confinando com parte do lote 72, 
com área de 309,35 m2

• 

O autor sucedeu ao primitivo compromissário, em seUf; 
direitos, conforme sucessivos instrumentos averbados no re
gistro imobiliário, j{l tendo pago o preço integral. Ocorre 
que o espóho de Gugliclmo Carubbi vem se recusando a ou
torgaI' escritura definiti,"a, embora seja cessionário inscr-ito 
do primitivo compromisso (' tenha cedido sua posição ao 
autor. 

Diante dessa omissão, nos termos do art. 346 do Cpp e, 
tratando"se de imóvel loteado, requer a citação dos réus para 
outorgarem a escritura, pena de adjudicação compulsória, 
com as cominações de estilo. 

Inicial acompanhada de documentos. 
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Citada a Ceaspa opôs exceção que foi rejeitada, sem re
curso contra essa decisão. 

Contestando (fls. 43) alegou que não se negou a outorgar 
escritura, como reconhece a inicial, estando pronta a compa
['ecer à escritura, aguardando a citação do espólio recusantc 
ao ato. 

Citado o espólio por editais, oficiou o dr. Curador de 
Ausentes (fls. 53 v.) e o dI'. Curador de Registros Públicos. 
A parte autora ofereceu documentos (fls. 58) sobre os quais 
faJara. mas doutas Curadorias. 

Ordenado o feito, realizou-se o sumário sem provas e 
com debates. O autor reiterou sua inicial e o dr. Cmador 
de Rewstros falou na oportunidade legal (fls. 87). pedindo o 
dI'_ Curador de Ausentes qUEl se fizesse Justiça (fls. 88). 

É o relatório. Decido: 

Demonstrou o autor que é sucessor, por cessão de com
promisso, nos direitos originariamente outorgados para José 
Rodrigues, referentes ao compromisso lavrado no 19.'1 Cartó
rio de Notas e relativo ao lote '55, da quadra 180-A do Jardim 
Aeroporto. 

Alegou que a cedente do compromisso se recusou a ou
torgar escritura definitiva e juntou recibo dos pagamentos, 
comprobatórios da consumação do preço. 

Nada alegou o espólio réu, quanto à injustificada recusa, 
pelo que é esta reputada injusta_ Estando o autor quitado, 
como alegou, não se justifica a recusa à outorga. 

Isto posto e atendendo, mais, que não há recusa da parte 
do titular de domínio, como o próprio autor alegou, julgo pro
cedente a ação para efeito de ad.iudicar, compulsoriamente 
ao antor, o imóvel descrito na inicial, expedjndo-se a necessá
f'ia carta. de adjudicação, após o pagamento dos impostos 
devidos. 

Custas pelo espólio vencido que pagará honorários devidos 
pela sucumbência c fixados em 20% sobre o moderado valor 
da causa. Pica fora de condenação a ré Ceaspa, porque o 
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próprio autor reconhece na incial a inexistência de recusa 
desta (fls. 4, item V), cujo envolvimento se prende à efetivi
dade de expedição da carta, com rfeitns plenos. 

P. lnt. 

São Paulo, 10 de maio de 1972. (a) Rui Geraldo Camarg() 
Viana - Juiz de Direito. DI'. Antonio de Arruda Sampaü) 
- Fernando Rudge Leite Filho. 

nOI.ETHI DA ASSOCIAÇÃO DOS SEllVENTU.\J!lOiJ 
DEl JUSTIÇA. no ESTADO DE SÃO PAULO * 



2442/69 - Transorição - Palmyra Canavo Nogueira de 
Lima. 

1 - Palmyra Canavo Nogueira de Lima, qualificada na 
inicial, requereu providências deste Juízo no sentido de seI' 
feita a transcrição da escritura de fls. 6/7, através da qual seu 
marido, João Nogueira de Lima, também conhecido por João 
de Lima e Capitão João de Lima, adquiriu de João Pereira 
da Silva e sua mulher, o imóvel ali descrito. Informa que 
seu marido faleceu e que os promitentes vendedores, Joã,o 
Pereira de Silva e sua mulher, Maria Ayalla da Silva, se 
desquitaram e na partilha, reservaram o lote objeto do com
promisso mas, ao ser lavrada a escritura definitiva de venda 
e compra, o outorgante vendedor compareceu acompanhado 
não de sua mulher, de quem já se desquitara, mas de sua 
companheira, Maria Conceição Pereira. Para retificar eSSR 
falha, ohtiveram, da esposa do vendedor, escritura de ratifi
cação que trouxerRm com o pedido. 

O redido veio instruído dos documentos de fls. 6 "usque" 
16. O sr. Oficial do tercf'iro registro imobiliário informou 
(fls. 20) e a requerente voltou a se manifestar (fls. 22/23), 
trazendo documentos (fls. 24/25), o que provou nova infor
mação do sr. Oficial (fls. 27), do requerente (fls. 29), resul
tando os documentos de fls. 32/33 c, a p€dido do dI'. Curador 
(fls. 35/37), instruída de novos documentos (fI s. 38/57). 
Nova fal a do sr. Oficial (fls. 62) e, por derradeiro, a manifes
tação final do dr. Curador, opinando pelo deferimento do 
pedido, em conjunto com algumas providências que sugeriu. 

Relatados, decido: 

2 - Pela transcrição n.~ 22.979, João Pereira da Silva 
Filho adquiriu a área descrita às fls. 38. Essa transcrição, 
por força do desquite de João e Maria Ayalla, o imóvel foi 
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partilhado, resultando as transcrições ns. 44.061, 44.062, Maria 
Ayalla alienou o imóvel que houvera por força da transcrição 
n.'! 44.061, o que fez por meio das transcrições ns. 6.232 e 
72.943. Estas, entretanto, não exauriram a transcrição 44.062, 
que foi sendo alienada em partes, conforme se verifica pelas 
transcriç-ões ns. 5.892, 56.075, 63.967, 64.258, 65.405, 70.535, 
79.764 e 88.514. Tais partes, somadas, como disse a reque
rent€, ainda deixam um remanescente, de 2.433,25, parte da 
qual representa o imóvel vendido ao marido da requerente. 

Reconhece a requerente que a escritura de venda e com
pra contém alguns enganos, primeiramente no que toca ao 
nome da mulher do vendedor, falha sanada pela escritura de 
ratificação outorgada por Maria Ayalla da Silva, em seguida, 
pela descrição do imóvel, que é parte do lote número três e 
não lote um da quadra três e, finalmente, pela referência à 
transcrição aquisitiva, que é a d~ n.O 22.979 e nã,o 30.003. 

Tais falhas, como ponderou o Dl'. Curador, não podem 
ser corrigidas pelo Juizo e pelo decurso do tempD e faleci
mento das partes, seria impossivel retificar a questionada 
escritura. 

Como a transcrição n.i) 44.062 é resultante da partilha dos 
bens do casal e tem sua origem na, transcrição n.O 22.979, e 
considerando que a escritura objeto do pedido é anterior à 
transcrição n." 44.062, quando efetivada esta, deveria ter 
sido excluida a área mencionada às fls, 6-7 e em seguida à 
transcrição dessa escritura, devem ser feitas as averbações 
relativas ao nome da mulher' do vendedor e à qualificação do 
lote, como sendo parte do lote três, 

3 - Em face do exposto, defiro o pedido de fls. 2-4, nos 
seguintes termos: à margem da transcrição n.O 44.062 se fará 
retificação, para excluir um lote, medindo dez (10) metros 
de frente para a rua Particular, aberta nas divisas com G 

lote número quatro, por cinqüenta metros da frente aos fun
dos, de ambos os lados com as confrontações seguintes: do 
lado direito de quem olha para o terreno, com a rua Projetada, 
que sai da Linha da Cantareira, hoje DI'. Arouche, com a 
qual faz esquina, tendo nos fundos a mesma medida da fren
te, encerrando a área total de quinhentos metros quadrados. 
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Em seguida, será feita a transcrição da escritura de fls. 6-7, 
com a de ratificação de fls. 11-12, mencionando que os vence
dores houveram a área em questão por força da transcrição 
número 22.979 e que o imóvel número 22.979 nela obje· 
tivado é parte do lote três e não lote um da quadra três. 
Tais retificações serão feitas à margem da. transcrição, por 
averbação. 

Custas, na forma da lei. - P. R. I. - São Paulo, 5 de 
junho de 1972 - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito 
'- Dl'. Aurélio Pedrazzoli. 
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5050/71 - Dúvirkt, - 8." Registro de Imóveis contra. 
Maria Fátima Silva da Oosta - Vistos. 

1 - Apresentada para transcrição a escritura de venda 
e compra de fls. 4 e 8, pela qual Pedro Salustiano Fernandez 
Sanchez e sua mulher transmitiram a Maria de Fátima Silva 
da Costa um prédio situado à rua Miguel Maldonado n." 183, 
Jardim São Bento, Casa Verde construido pelos transmitentes 
em terreno que adquiriram conforme transcrição n." 43.185, 
da 8. ~ Circunscrição Imobiliária, este oficial susci tou dúvida 
alegando que deveria ter sido apresentado o certificado de 
Regularidade de Situação para a averbação da citada trans
crição; uma vez que se trata da primeira venda do ünóvel 
deveria ter sido exibida, ainda, na lavratura da escritura, o 
Certificado de Quitação. Os interessados exibiram apenas um 
alvará autorizando a edificação que, entretanto, não demons
tra o inicio da construção ou ao menos a sua contratação an° 
teriormente a 1966. 

A dúvida foi impugnada (fls. 10/13) e a suscitada trouxe 
para os autos os documentos de fls. 15/21. O suscitante se 
manifestou (fls. 23) e o DI'. Curador opinou pela procedência 
da dúvida (fls. 24). Determinada a realização de uma dili
gência (fls. 25), a suscitada apresentou a petição de fls. 26/27. 

Relatados, decido: 

2 - Procede a dúvida. Com efeito, segundo as decisões 
deste Juizo, apenas estão isentas de apresentação do Certifi
ca.do de Quitação a.s construções que tenham sido contratadas 
ou iniciadas antes de 1966: tais decisões nunca se estenderam 
às construções au torizadas antes de 1966. 

Na hipótese dos autos a suscitada junta o documento de 
fls. 7, pelo qual se verifica que os transmitentes, em obtive
ram alvará que os outorizava a inicial' a construção questio-
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nada. Nenhwna prova há, entretanto, de que essa construção 
tenha sido contratada ou iniciada antes dessa data. Repita· 
-se que a simples autorização para a construç-ão não é prova 
de que ela foi contratada ou iniciada. Essa demonstração 
poderia ter sido feita, nos autos, por qualquer forma, mas a 
suscitada persistiu em atribuir ao recibo·alvará de fls. 7 força 
suficiente para demonstrar o início da construção. Nada 
menos exato, contudo. 

Nem socorre a suscitada a invocação das decisões dêstc 
.Juízo, todas elas no e.ntido de que fica dispensada a exibição 
do referido certificado uma vez comprovado ou a contratação 
ou o inicio das obras antes da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

A argumentação da impugnação, a êsse passo, não con
vence e a razão está com o oficial suscitante. 

3 - Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. -
Custas na forma da lei. - P.R.I. - São Paulo, 22 de 
maio de 1972. - (a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de 
Direito - Advogados: Maria Gladys Gomara de Oliveira -
Juvenal Campos de Azevedo Canto - Claudio Gomara de 
Oliveira. 
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2170;71 ~ Dú//)iCta - 7. 9 Registro de Imóveis - Luiz 
Antonio da Veiga - Vistos. 

I - Ao ser apresentada ao sr. oficial do 7.\> Registro de 
Imóveis da Capital a carta de sentença de fls. 4 e seguintes, 
foi suscitada dúvida porque o oficial entendeu que não consta 
a forma de aquisição dos imóveis inventariados, não tendo 
sido apresentados os titulos comprobatórios da propriedade 
dos imóveis e que as certidões fornecidas pelos I.\> e 3.1' Cal" 
tórios de Registros de Imóveis não suprem ~ssa omissão. 
Adiou·se, também, a transcrição porque da carta não consta 
a sentença homologatória da partilha nem a qualificação do 
viúvo meeiro e herdeiros, além de faltarem as certidões nega· 
tivas dos tributos fiscais e taxa do antigo DAE. 

A dúvida foi impugnada (fls. 29-36), vindo aos autos 
os documentos de fls. 37-86, após o que o oficial suscitante 
se manifestou (fls. 88-90). O suscitado voltou a peticionar 
(fls. 92-95), tr'azendo para os autos os documentos de fls. 
96-99. Seguiu·se a manifestação do dI'. Curador (fls. 102-111), 
manuscrita e que foi datilogTafa em segllida. 

Relatados, decido: 

2 - A dúvida rncontroll solução no longo, minucioso 
.illrídico~ profllndo e rsminçanor pr:recer do dr, Cur'aclor dr 
Regi~tros Públicos crUf>, num trahalho de larga profundidade 
i':f' dispô:;; ::to exame de todotl os do(~urnentos trazidos para OR 

autos. concluinClo pOI' sua improc.eilênc.i8. 

Tem ela o seu ponto central na exigência do oficial sus· 
citante, no sentido de ser feita prova da propriedade do pré· 
dio n.O (;!) da rua Saldanha l\farinho, atual n,9 253, em nornp 
ile d, Regina da Veiga, 

E, segundo o oficial, deve ser feita a prova dessa }JI'o· 
JH'iedade no sentido de demonstrar qne, por ocasião do fale· 
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cimento de Regina da Veiga, o imóvel já lhe pertencia. En
tretanto, se essa prova estava sujeita à tr}tllserição em sp 
tratando de aquisição por ato inter vivos, não é menos c~rto 
que, até a vigência do Código Civil, as aquisições "mortiH 
eau!'la" não estavam sujeitas ao mesmo registro. 

Sp não se pode comprovar a propriedade em nome de 
Hegina da Veiga e Luiz Antonio da Veiga, antes de 1!n5, não 
é menos certo que, com o falecimento da primeira, o imóvel 
R(~ transmitiu ao segundo por força da carta de sentença orii 
impugnada. Ora, tendo se operado a transmissão "causa 
mortis" e não estando esta sujeita à transcrição, pois só 
ocorreu em 1915, antes, portanto da exigência de registro pata 
llquiRições desse tipo, a cal·ta de sentença ou formal de par
tilha é que deve ser registrado e para tal não existe qualquer 
obstúeulo, como minuciosamente o demonstrou o dI'. Curador, 
especialmente se considerarmo:<l que, com as cerbdões exi
bidas nestes antos, até a presente data o prédio da rua Sal
danha. Marinho n .Q 69, antigo e atual 253, não está transcrito 
no Re::;istro Jmobi1iál'io. Por que, poiR, perqUlru'-se "ad 
infinitnm" em relação à forma de ~quisição do imóvel por 
parte do casa] Veiga? 

O prohlema foi bem colocado pelo dr. Curador: o titulo 
aquisitivo que deve ser registrado é o ant€rior à vig.ência do 
Código Civil. Se inexiste esse título o registro não se onera , 
mas se êle é existente e não estava sujeito a registro anterior 
pode R0r agora transcrito R0!l1 que SC' indague de sua origem 011 

filiação . 

Desta forma, deve-se partir da própria carta de sentença 
como titulo hábil ao registro da propriedade especialmente se 
considerarmos que as aq uisições "mortis causa", como se 
viu, não estavam sujeitas à transcrição. 

Nessa ordem de argumentação n"i.o cabe examinar, agora. 
se no inventário dos bens deixados por Regi na da Veiga, 
falecida em 1915, foi ou não feita a prova da propriedaoí' 
dos im6veis inventariados. O que cabe examinar é a carta . 
de sentença, ant-es não sujeita a registI'o, mas agora, {Xlr força. 
do Código Civil, obrigada a tanto para operar a transmissão 
da propriedade. E essa carta é perfeitamente válida e hábil 
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a ser transcrita. É justamente a carta de sentença, como 
titulo anteI·ior, que deve ser transcrita para que se atenda 
ao dispositvo no artigo 214 do Código ou melhor do Regula· 
mento dos Registros Públicos. 

Em 1915 não havia exigências fiscais e nem mesmo se 
pode falar na existência do DAE e se dúvidas fiscais ocorres· 
sem, o que é absolut.amente impossivel, estariam cobert.as 
pela prescri<;-ão. As negativas, contudo, deverão ser exibidas 
para as transcrições posteriores, bastando, no caso, a exibi
ção das negativas atuais com o que se estará satisfazendo as 
demais exigências. 

3 - Em face do exposto e considerando especialmente 
o parecer do dr. Curador de Registros Públicos, julgo impro
cedente a dúvida. 

Custas, na forma da lei. - P. R. I. - São Paulo, 22 de 
maio de 1972 - Gilberto Valente da Silva, Juiz de Direito 
- Advs.: Mario Angelo Capocchi - Gilberto Antonio Ca
pocchi - Robert.o de Carvalho e Silva - Pierluigi Tundisi. 
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683/71 - Representação - Condomínio Edifício da Sa
hedoria - 5. Ç Registro de Imóveis. - Vistos_ 

1 - Condominio "Edificio da Sabedoria" requereu a 
(!ste Juizo a transcrição do auto de adjudicação decorrente do 
leilão extrajudicial realizado segundo o disp<lsto no artigo 
63, § 1.9, da Lei n.~ 4.591, de 16 de dezembro de 1964 na 5.~ 
Circunscrição Imobiliária, alegando que o oficial respectivo 
se recusou a essa transcrição, depois de ter feito a corres
pondente prenotação. 

O pedido veio instruido dos documentos de fls. 4 e se
guintes, manifestando-se o sr. Oficial (fls. 10) quando alegou 
ter deixado de efetuar a pretendida transcrição por se tratar 
de leilão extrajudicial. 

A requerente se manifestou (fls. 12) juntando do
cumentos (fls. 13/22) ao que se seguiu manifestação do 
oficial (fls. 24) e parecer do dr. Curador (fls. 24v.) pela 
improcedência do pedido. A requerente voltou a falar, jun
tando os documentos de fls. (27-63), depois do que o oficial 
mais uma vez se manifestou (fls. 74), sustentando sua p<l
sição ; nova petição da requerent.e, com novo documento (fls. 
75-76), com outra fala do Oficial (fls. 77) e do dr. Curador 
(fls. 78) seguindo-se mais uma manifestação da requerente 
(fls. 79-84) e reiteração do parecer da douta Curadoria 
(fls. 85). 

Rela tados, decido; 

2 - Trata-se da chamada dúvida inversa por via da 
qual o Condominio Edifício da Sabedoria pretende transcre
ver, na 5.~ Circunscrição Imobiliária, a adjudicação das uni
dades autônomas designadas pelos números 81, 82, 83 e 84 
e mais 1/12 avos sobre a área comum do prédio Edifício 
da Sabedoria; recusa-se o oficial a dar cumprimento à referida 
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adjudicação por sustentar que o leilão a que se refere o texto 
]egal deveria ter sido feito judicialmente. 

Tenho que a objeção não colhe. Com efeito, se certo 
que o texto do artigo 63, § 1.9 , da Lei n.O 4.591, de 16 d(~ 

dezembro de 1964 não menciona, expressamente, o leilão ex
trajudicial, não é menos certo, entretanto, que os demais di8-
positi\'os desse diplomn, alinhavam expressões que levam a 
essa conclusão. 

Assim, a própria forma ile anllnciação do leilão, que fica 
especificada no contrato de eOBstrução. é nm primeiro indí
cio de que fle trata de leilão extrajudicial. uma yez que ~e () 
legü;lador ql\i:,:;esse se referir a leilão judicial certamente teria 
feito J'f'missões ao nódigo de Processo Ci\-il. Aerpscente-se qli!' 
esse mesmo dispositivo, permite qUf' a Comissão (le Represen
tantes, por essa forma, efetue a vcnda, rrompssa ele venda 011 

ainda a cessão da quota de terreno e corresponclente parte 
construída e direitos. Segundo indício, portanto, de que () 
leilão é f'xtrajudi.cial lima Yf'Z que o leilão jndichl se destinfi. 
apenas, ,I, ad.iudieação, nãe) sendo possível. por (ilf' f'fetU8r-sl> 
a promessa dI' venda ou Cf'ssão (le direitos. 

De ontro lado, o exame do ~ 3.~ do mesmo artigo estabelec(' 
uma forma de adjudicação toda especial e particular, diversa 
da prevista no artigo 981, do Código de Processo CiviL 

Uma outra indicação de que o leilão acima examinado (
o extrajudicial está no § 5.° do mesmo artigo, em rtue se 
estabeleceu qualidade para a Comissão de Representantes pra
ticar uma série de atos com;cqüentes (lo leilão e ([He, no leilão 
jndicial 88:.0 pardalmente execntados pelo .Juizo_ 

Ora, r pl'ineír;io assent0' flue a lei não eontém exrre~sõf'~ 
ociosas_ Se o legislarloT' quisesse se refi rir a leilão .iurlicia 1 
bastaria fRzer referência ao citado Código rle PX'oeesso Civil. 
ao qU91 remetf'ria a Comissão de Representantes. 

Nem se poderá iuyocar que tal dispositivo afronta a Com;
tituição Federal, quando esta proibe vedações ao direito dI' 
recorrer ao .Judiciário para as apreciações das lesões ao di
reito inrlividual. fOl'que nada imnede que o promitente com
prador das unidades leiloadas, se entender prejudicado,. retorra 
às ações próprias. 
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De outro lado, a venda particular dos bens, como referiu 
o requerente, não é novidade do direito brasileiro pois nas 
alienações com garantia fiduciária, diariamente, as Varas da 
Oapital conhecem centenas de casos. 

3 - Em face do exposto, defiro o pedido de fls. 2 e 
determino sejam feitas as averbações requeridas. 

Oustas, na forma da lei. - P. R. I. - São Paulo, 22 de 
maio de 1972. - Gilberto Valente da Silva - Juiz de 
Direito - Adv.: Eid Gebara. 
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1193/72 - Retificaçã{) - Marcos Capuzzo. 

Vistos. 

1 - Marcos Capuzzo e Walter Mário Capuzzo, assistidos 
por sua mãe Lydia de Campos Camargo Pinto, pretendem 
retificação de seus registros de nascimento, a fim de ser 
acrescido o nome de família de sua mãe, "Camargo Pinto". 
A inicial veio instruida dos documentos de folhas 3·4. O 
DI'. Curador requereu complementação da documentação 
(folhas 7), o que foi feito (folhas 10-15), após o que entendeu 
devesse ser indeferido o pedido porque o nome da mãe dos 
requerentes é Lydia Camargo Capuzzo; entendeu, ainda, a 
douta Curadoria que em relação ao menor Marcos, o pedido 
deve ser dirigido à Vara Distrital da Lapa, após que os re
querentes, explicitando as razões do pedido, concordam em 
que parte da retificação pedida seja solicitada junto à Vara 
Distrital da Lapa. O DI'. Curador ratificou seu parecer. 

Relatados, decido: 

2 - Os menores, assistidos de sua mãe, pretendem a 
retificação do nome, para a adição do nome de familia da 
progenitora. Depois do parecer do Dr. Curador esclareceram 
que os pais estão desquitados e, como vivem em companhia 
da mãe, pretendem essa retificação. 

Na verdade, a adição do nome da família da mãe é me
dida que tem contado com o apDio de decisões judiciais (Re
vista dos Tribunais, vol. 347-395) . No caso dos autos, en
tretanto, os requerentes, assistidos de sua mãe, desquitada, 
que voltou a assinar o nome de solteira, pretendem adicionar 
o nome de familia desta antes do casamento. 

O pedido não conta com a anuência do pai, evidentemen
te int~ressado na espécie ainda que a guarda dos fiJhos tenha 
sido confiada à mãe. Longe de apenas vincular os menores 
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mais a mãe, a pretensão enfocada no pedido, como pondera 
Curador, deve estar acompanhada da manifestaçiío 
·do pai. 

Com efeito, ainda que se pudesse atender o pedido 
(~ste seria apenas para que se acrescentasse o nome de 
família da mãe que esta prosseguiu usando com o casa
mentú, de tal forma a estabelecer, se é o que pretende, uma 
perfeita identidade de filiação com os nomes dos pais. 

Ora, dado não é, contudo, ao Juizo, atender apenas em 
parte o pedido, determinando a retificação para que a adicione 
apenas um dos nomes da familia da mãe dos requerentes, 
pois, assim agindo, estaria decidindo "infra petita". 

3 - Em face do exposto, sem cogitar, por ora, da in
eompetência do Juizo para apreciar o pedido em relação ao 
menor Marcos, indefiro o pedido de folhas 2. 

Custas, na forma da lei. 

São Paulo, 5 de junho de 1972. Gilberto Valente da 
Silva - Juiz de Direito. - Advogado : Alberto Antonio Pas
-carelli Fasanaro. 
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Dúvida - r;J.956/71 - 6. Q Reg. Imóveis. - Fancisco 
Mariano Madeira, sua mulher e os. - Vistos. 

1. Apresentados ao sr. Oficial da 6.~ Circunscrição Imo· 
biliária os titulos de fls. 5/10, foi suscitada dúvida pDrque 
o sr. oficial ponderou que os mesmos são interligados e se 
referem a um mesmo imóvel, sendo seqüência de atos juridicos 
praticados em épocas diversas, mas' filiadas a uma única 
promessa de venda e compra não inscrita. Esta, teria sido 
feita por Accacio de Freitas a Francisco M:ariano Madeü·a. 
por documento particular, em V' de janeiro de 1965, tendo 
por objeto o prédio da r. Anadia, antiga r. Segunda, sob os 
números 646, 648, 654, 656 e 662 e mais um terreno, de 75 
metros quadrados, com entrada pelo prédio n. 9 642 da mesma 
rua, situados os imóveis no 18.9 Subdistrito, Ipiranga, Capital. 
Em cumprimento a essa promessa de venda e compra, Accacio 
de Freitas, por escritura lavrada nas notas do 19." Cartório 
de Notas da Capital, em 4 de dezembro de 1968 e transcrita 
no seu cartório, na data da suscitação, sob o n.'! 79.000. OR 
docmnentos agora impugnados são sucessivas cessões da pri
mitiva promessa de venda e compra, que não fora inscrita e, 
desta forma, não possibilitou a averbação dessas cessões à sua 
margem. Acrescenta a suscitação que tais documentos não 
satisfazem os requisitos dos artigos 211 e 212 do R.. R P. 

A dúvida foi impugnada (fls. 12), instruida dos doclI' 
mentos de fls. 16/29). Depois de descrever as sucessivas tran
sações feitas em relação ao imóvel, termina o impugnante por 
sustentar que uma vez que o antigo promitente comprador e 
promitente cedente Francisco Mariano Madeira se tornou 
proprietário do imóvel, a primitiva cessão dos direitos de 
compromissário comprador passou a ter força de compromisso 
de venda e compra e como tal pode ser inscrita, possibilitanclD 
a averbação das sucessivas cessões. 
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o oficial sussitante manteve a dúvida (fls. 31) e o dr. 
Curador concordou (fls. 31 verso), voltando o impugnante a 
se manifestar (fls. 33/34), juntando os documentos de fls. 
:l5/55) e acrescentando a petição de fls. 52, com a qual trouxe 
pam. os autos os documentos de fls. 195 e seguintes. 

O dr. Curador ora em exercício, completando parecer do 
Curador que recebera os autos e qUf' os devolveu por motivo 
de doença, eomplrtando o parecer, opinou pela procf'dência 
da dúvidn. 

Relatadofl. decido. 

2. Tem pr'ocedência a dúvida, Com efeito, segundo se 
deprende da leitura de todos os documentos trazidos para os 
autos, especialmente daquele constante de fls . 16, foi ceIe· 
hrado, entre Accado de Freitas e Francisco Mariano Madeira, 
para um compromisso de venda e compra tendo por objeto os 
imóveis mencionados na sllscitação. Francisco Mariano Ma· 
deira, por sua vez, prometeu ceder esse compromisso a Ana 
Maria M:artiml e Herminio Augusto Diegues e estes, por sua 
vez prometeram ceder a Jaeiro de Jesus Cruz, os mesmos 
direitos: quitado este último compromisso, foi feita a cessão 
definitiva, de tal forma que os direitos de Francisco Mariano 
Madeira passaram a Jacü'o de Jesus Crl17.. Ocorre, entre
tanto, que no curso de tais atividanes neg-ociais, o promitente 
vencedor acionou Francisco Mariano Madeira, objetivando a 
rescisão do compromisRo. Esta ação terminou com transação 
entre as partes e a outorga de escritura de venda e compra 
eonsolidando o compromi.sso mas sem se referir a ele. 

Ora, se o compromisso não fora jnscrito, as cessões subse· 
quentes também não puderam ser averbadas à margem dessa 
ínscnçao. Com a outorga da escritura definitiva ao promi
tente comprador, que peja transcrição se tornou proprietário, 
viu·se o último cessionál'io sem condições de exigir de Fran· 
eisco Mariano Madeir'a e efetivação da cessão de seu compro· 
misso. Também não pode se dirigir ao promitente vencedor, 
Accacio de Freitas porque este já tinha outorgado a escritura 
definitiva ao compromissário comprador. 
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A questão, portanto, se prende a um fato apenas. O 
titular de cessão de compromisso de venda e compra nã.o 
averbado tem direito real? 

A resposta é evidentemente negativa, como ponderou II 

dI'. Curador, trazendo à colação o brilhante ensinamento de 
Orlando Gomes. Apreciando o que chama a figura do 
trespasse o ilustre civilista deixa claro que sem a averbação 
da cessão do compromisso não há direito real. Este se 
origina da averbação. Antes, Só há direito pessoal entre ~": 

partes contratantes. 

A propósito, menciona esse autor: "É interessante obser
var, de passagem, que o contrato preliminar de promessa de 
venda, tal como o definitivo de compra e venda, gera apenas 
obrigações. Assim como este não transfere a propriedade, 
aquele não confere direito real ao compromissário, servindo, 
apenas, de titulo à sua constituição, que se verifica pela ins
crição no Registro Imobiliário. "Direito Reais, tomo 2.~, ed. 
Forense, ed, de 1962, pág. 503). 

Ora, se o próprio titular do compromisso de venda e 
compra ou, como se disse acima, do contrato preliminar de 
promessa de venda, não tem direito real senão depois de 
inscrito o compromisso, com maior razão não terá qualquer 
direito real o cesionário dele, à falta de inscrição do compro
misso e da averbação da cessão. 

Desta forma, nenhum direito real tinham ou tem os 
sucessivos cessionários a opor ao proprietário e promitente 
vendedor. Seus direitos devem ser exigidos nas vias próprias. 

Nem cabe, por meio de uma mutação nos referidos docu
mentos, mutação quanto à sua interpretação, transformá-los, 
de cessionários de uma promessa de venda e compra em 
compromissários compradores, como se pretendeu na. 
impugnação. 

As partes assumem a posição que tinham quando da 
celebração dos contratos. A sua intenção era a de ceder 
direitos de compromissário comprador, através de promessa. 
posteriormente transformada em cessão definitiva. Não 
tinham a intenção de se colocar na posição de promitentes 
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compI'adores, mesmo porque essa pOSlçaO era totalmente im
possível em face da titulariedade dos imóveis. 

De outro lado, não foram atendidas as exigencias dos 
artigos 211 e 212 do R. R P. 

Em face do exposto, julgo procedente a dúvida. - Custas 
na forma da lei. - P. R. l. - São Paulo, 5 de junho de mil 
novecentos e setenta e dois. - O Juiz de Direito, Gilberto 
Valente da Silva. - Advogados: Katsumi Sanda ~ Nelson 
Cafi Sanda. 
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2540/70 - Adjudioação Compuls6ria - Katsumi Ara
maki contra S_ A_ Imobiliária Irmãos Rudge - Vistos. 1) 
Cristóvão Gomes de Andrade, qualificado na inicial, opõe 
embargos de terceiro nestes autos de adjudicação compulsória 
que Katsumi Aramaki move contra S. A. Imobiliária Irmãos 
Rudge, alegando que segundo compromisso de venda e compra 
adquiriu da ré o terreno situado na avenida Parada Pinto, 
1036, quadra 327, da Vila Nova Cachoeirinha e que na ação 
enfocada o autor pretendo adjudicar esse terreno, baseando-se 
num recibo fraudulento obtido por um corretor que agiu 
corno intermediário no negócio. Sustenta que, além da posse, 
tem o domínio do referido terreno e pretende, por via dos 
embargos, restituição do dominio definitivo sobre o imóvel. 
A inicial veio instruída dos documentos de fls_ 4/9 - Rela
tados, decido: 2) Rejeito, liminarmente, os embargos opostos 
por Cristovão Gomes de Andrade, nos autos da ação de adju
dicação compulsória movida por Katsumi AramaJd. Com 
efeito, segundo se verifica da aç,ão principal, o E'mbargante, 
por meio do documento de fls. 33, cedeu ao embargado os 
direitDs de compromissário comprador que tinha sobre o 
imóvel objeto da ação, eSRll cessão foi regnlarmpnte averbada 
à margem da inscrição do compromisso (fls. 5-6 dos autos 
principais), com o que o cpssionário passou a ter, sohrf' 
o imóvel) direito real oponível "erga omnrs". Se o elo
cumento base do direito do cessionário foi ou nuo obtido 
fraudulentamente, se está ou não viciado de qualquer nuli
dade, somente nas vias próprias essa questão poderá ser 
l'eslindada. O dominio, ao contrário do que alega o embar
ganü~, ainda pertence à S. A. Imobiliária Irmãos Rudge, 
titular da transcrição n. 9 12.128 (fls. 5). O embargante 
tinha apenas os direitos de compromissário comprador (fls. 
6), que cedeu a Katsumi Aramaki. Desta forma, ao menos 
do ponto de vista formal, o embargante está totalmenÜ~ 
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desamparado para os presentes embargos. Como se disse na 
ação principal e já se repetiu aqui, somente nas vias próprias 
é que o embargante e o embargado poderão deslindar eventual 
falha, vicio ou nulidade da cessão do questionado compro
misso. Tal matéria não cabe ser discutida no âmbito destes 
embargos, mercê, ainda, da existência da cessão do mencio
nado compromisso, devidamente averbada à margem da ins
crição, o que exclui o embargante da relac;:Ao de direito ma
terial existente entre o proprietário e o cessionário, sobre o 
imóvel objeto da ação. 3) Em face do exposto ......... . 
Cristóvão Gomes de Andrade. Custas pelo embargante. 
Indevida a verba honorária tendo em vista que o embargado 
não foi chamado a integral a relação processual. P. R I. São 
Paulo, 5 de junho de 1972. O Juiz de Direito, Gilberto 
Valente da Silva. Advogados: José Danilo de Paiva Carvalho. 
Alberto Sugai. 
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860/71 - DtÍll/ida - Hagen Henclel - 11.~ Registro de 
Imóveis - Vistos etc. I - A Oficial da 11.Q CircunscriçiLtl 
do Registro de Imóveis adiou a transcrição da escritura dl' 
compra e venda que lhe foi apresentada por Hagen Henckel, 
relativa a um imóvel situado no subdistrito de Santo Amar'l) 
à rua Manoel Pereira Guimarães n.0 140. Alega que a vende· 
dora Andrea Gerba Jadwiga adquiriu o imóvel quando casada 
e agora aliena-o como desquitnda c dai a necessidade de s('(' 
apresentado o formal de partilha. 

II - Houve impugnaç~o do suscitado, a f]s. 15 admindll 
que, realmente a vendedora foi casada no México, porém o 
seu casamento foi anulado, como cancelada foi a transcrição 
do matri mônio no Cartório do Primeiro subdistl'ito da Capiw 1. 
Além disso aduzill - a transmitente era cas::lda sob o r-egime 
dr separação de bens e dai poder- alienar seus hens livrementp. 

III - O Dr Cm'ador entendeu ser improcedente fi. dúvida. 
IV - Realmente a hanscrição do título poderá sCr 

efetivada pela ilustrnda senentuária. É que no presentt' 
processo ficou bem demonstrado que a vendedora é divorciada 
na Polonia tendo sido a decisão (Jue decretou a dissolução da 
sociedade conjugal. devidamente homologada pelo Supremo 
Tribunal Federal. A transcrição do seu casamento realizado 
no México foi cancelada estando de pleno acordo o seu ma
rido (fls. 28 do processo apensado). 

Ora. sendo divorciada a -vendedora não podia casar-}l" 
validamente perante as leis brasileiras, mesmo em outro paí::;, 
no caso o México. Tal casamento não é vú l ido perarltp 
nossa lei 

Julgo assim improcedente a dúvida. 
Publique-se. 
São Paulo, 7 de junho de 1972. 
O Juiz Corregedor Permanente - Ruy de Mello Almada. 

Advogados: Renato Martone - Oswaldo Martone. 
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590/71 - DÚ1;ida - Pedro Francisco Dompieri - 4.0 

Registro de Imóveis - Vistos etc. ~ I -O Oficial do 
Quarto Registro de Imóveis suscitou dúvida prenotando devi
damente a escritura de compra e venda celebrada entre o 
Banco nau América S. A. como vendedor e Pedro Francisco 
Dompieri,. tendo por objeto um apartamento situado à Ave· 
nida Nove de Julho n.'! 6.015. Alega que o imóvel se acha 
transcrito em nome do Banco da América S. A. que foi incor
porado pelo- estabelecimento vendedor e se faz mister trans
<:rever a unidade negociada em nome desde, para depois ser 
transcrita a escritura de venda a Pedro Francisco Dompieri. 

II - O suscitado impugnou a fls. aduzindo que a fusão 
dos Bancos da América e Itaú não- traduzia a idéia de compra 
e venda dos imóveis possuidos por aquele e portanto desneces
sária era a transcri~,ão em nome da nova pessoa jurídica. 

III - O DI'. Curador opinou pela acolhida da dúvida. 

IV - Procede a dúvida. 

Andou acertadamente o Oficial suscitante ao adiar n 
transcrição do titulo que lhe foi apresentado. É certo que os 
rstabelecimentos bancúrios se uniram sob a denominação (}<> 

Banco Itaú América S. A. Entretanto no tocante aos imóvei" 
possuidos pelo Banco da América S. A. é de rigor a SUH 

transcI'Íção no registro imobiJiúI'io, pois houve incorporação 
do seu patrimônio pelo Banco ItaÍl S. A. 

Oportuna é a lição de Serpa Lopes, "verbis" - Em se 
tratando de bens imóveis, esse carát~r translativo acar'reta 
todas as exigências e formalidades em geral, impostas para 
a tra nsferência de tal espécie de bens. Assim o respecti \'0 

titulo de tansferências de tal espécie de bens. Assim o res
pectivo título de transferência a ata de constitl1iç.ão da soci('-
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Ilade ou a escritura pública - devcrú ser le,'ado à transcrição 
liO Registro de Imóveis da si.tuação destes, competindo tal 
providência aos primeiros diretores, sendo o titulo hábil para 
essa tramwrição, a certidão dos atos conRtitutivos da compa
nhin, passada pejo Registro do comércio" (Tratado dos Re
gistros Públicos, vol. In, púg, 439). 

Houve é certo, no caso "sub e'xamen" um ato de' alienaçuo 
patrimonial pela r:assagern dos bens da entidade incorporada 
à incorp-oradora. Forçoso é reconhecer-se pois que a trans
crição pretendida, se feita, C}uebraria o princípio da continui
dade do registro imobiliário que no sistema brasileir'o é a 
túnica da visibilidade e liquidez do dominio. 

V - Ante todo o exposto e considerando tudo o que mais 
cios autos consta julgo pI'ocedente it dúvida. 

Custas pe] o suscitado. 

Pu)) 1 i'lue-sr. 

São Paulo, G de junho de 1972. 

O Juiz Corregedor Permanente - Ruy de Mello Almada. 
Advogados: Alberto Dias de Mattos Bando - Manary 

Vasconcelos Mendes - José Carlos Dil1iz da SBm - D. F. 
do Valle - Francisco P. V. Sobrinho - Roberto A. Marques 
- D. G. B. Almeida - David 'l'ulmann - Helio Ramos 
110mingues. 
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1153/71 - Dúvida - 6. 0 Reg. de Tmó-.-eis ~ Antonio 
Marques - Vistos. 1 - Ao ser apresentada ao sr. Oficial 
da 6.~ Circunscrição Imobiliária a escritura de H'nda e compra 
de fls. 4/5 pela qual Antonio Marques e sua mulher o imóvel 
ali descrito, foi suscitada dúvida tendo em vista que no Car
tório suscitante consta oficio do dI'. Antonio Leite Oliva, 
liquidante do Banco Rural do Paraná Ltda., Sociedade Coope
rativa, em liquidação extra judicial, de acordo com o De
creto-lei n .. ~ 685, de 17 de julho de 1969, tornando efetiva a 
disponibilidade dos bens dos diretores do referido banco entre 
os quais está o outorgante vendedor. A dúvida não foi 
impugnada e o dr. Curador opinou por sua procedência. Re
latados, decido. 2 - O decreto-lei mencionado na suscita<:-ão 
autorizou os liquidantes de estabelecimentos de crédito a 
tomar medidas tendentes a evitar a disponibilidade de bens de 
diretores desses estabelecimentos. Desta forma, como pela 
lei brasileira a propriedade se transmite com a transcrição, 
justa é a recusa do oficial suscitante em efetuar a pretendida 
transcrição. Pondere-se, além do mais, que os interessados 
não impugnaram a dúvida. 3 ~ Em face do exposto, julgo 
procedcnte a dúvida. Custas na forma da lei. P. R. J. 

São Paulo, 7 de junho de 1972. 

(a) Gilberto Valente da Silva, ,Juiz de Direito. 
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2400/72 - Dtí-u-ida -l.~ Reg. de Imóveis - Edwal Cerri. 
Vistos. 1. Ao ser apresentado à sr. Oficial da 1.~ Circuns· 
({<<to Imobiliária o contrato de fls. 3/4, foi suscitada dúvida 
pOI' entender n suscitante que na cláusula segunda desse 
documento ele é tratado como compromisso de venda e compra 
quando na realidade SC' trata de promessa de cessão de direitos; 
aduziu, ainda, que sendo a vendedora uma sociedade, é neces
Hál'io comprovar a qualidade de representante do diretor que 
Firma o referido contI"ato, além da exibição de quitação para 
(:om o r. N. P. S. A dúvida não foi impugnada ,fls. 12) e 
o dr. Curador opin-ou por sua pr·ocedênein. Relatados, decido: 
~. Procede, de fato, a suscitação. Com efeito, o exame do 
documento levado a r'egistro evidencia que se trata de pro
messa de cessão de direitos de eompr-omissúrio comprador e 
não de compr"omisso de venda e compra. Ora, os termos 
técnicos sfio elUpl'egndos por força do rigor que se deve 
f'mprestar ftS transações com imóveis e não se pode receber 
Ilnl:l expressão ror ontl'a. No mais, não resultou demonstrado 
flue o signatário da r-eferida pl'omessa tivesse condições para 
firmá-lo em nome da promitentr cedente. E, em se tratando 
rle sociedadp deve, indubitavelmrntp. comprovar- a sua situaçi'íll 
ele reglllaridade para com o INPS. 3. Em face do exposto, 
.iulgo procedente a dúvida. P. R. r., pagas as custas na 
forma da lei. 

São PnIo, 17 (lc julho ele 1!)72. 

O Juiz rlr Direito - Gilberto Vnlrnte da Silva. 
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N.9 2.801/72 - Piero Roberto Del Rigo. 

Vistos 

O Sr. Oficial da 15." Circunscrição Imohiliária suscitou 
rlúvida ao lhe ser apresentada para transcrição a escritura 
de venda e compra em que comparecem como vendedoretl 
Nagib Nami Jafet ou Nagib Jafet, sua mulher e outros e 
como comprador Piero R.oherto Del Rigo, alegando que deveI'ia 
comparecer o espólio ue Chedid Jafet ou Chedid Nami Jafet, 
autorizado por alvará judicial e não a viúva meeira e heI" 
deiros, CJue não tem título rle domínio transcrito em seu nome. 

Adúvida foi impugnada (fls. 15/16) ,instrllída a 
impugnação com os documentos (fls. 17/34). 

O suscitante se manifestou (fls. 35) e o DI'. Curador de 
Registros Públicos opinou pela pr'ocedência da dúvida 
(fls. 36). 

Relatados, decido: 

A dúvida procede. Com efeito dispõe o artigo 531, do 
Oódi go de Processo Ci v i I, repetindo o artigo 1801 do Código 
(jivi] "julgada a 'partilha o dir<,ito de eada herdeir'o limitar-se-Íl 
aos bens de seu quinhão". 

A contrúrio spnso, porümto enquanto não homologada 
}I partilha. os herdeiros ü'm direito sobre o aceno deixado 
leIo "de enjlls» sem pspf'cificação de hem;. 

A herança é um todo indivjsível e no caso, enquanto 
não partilhados os beIls Só o espólio devidam<:ute autorizado 
pelo juízo do inventário, pode transferir o domínio no que 
diz respeito a metadE' pCl'tf'ncf'nte ao "de cujus" p objeto do 
i !lven t{n' i o. 

A manifestação dos herdeiros na espécie I' colhida nos 
a ut<lS de inventário. 
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Essa a regra, na matéria em exame. De outro lado no 
que diz respeito ao registro imobiliário devr ser respeitado 
a todo custo e prjncípio da continuidade. 

Somente aquele em nome de quem estú transcrito () 
imóvel é que pode aliena-lo; ninguém mais, a não ser em 
caso de sua morte, o inventariante, devidamente autorizado 
plo juizo compdentt'. 

Ainda que na pl'útiea se compreencla mUls fiÍcil e comoda 
a outorga da eSCI'ltura ]JOI' todos os herdeiros pela v.iúva 
meeira, cumpre ponderar também que somente a autorização 
judicial clá a certeza de que todos Of.i herdeiros estão reprr
sentados e concordes na alienação e que a Fazenda do Estado, 
por outros meiof.i de haver o imposto de transmissão causa 
mortis, também foi chamada a se manift'star e anuiu a venda. 

Mas o principal obstáculo ao registro é que seu deferi
mento violaria frontalmente o princípio de continuidade quP
deve, a todo custo, pena de confusão e incerteza., ser observado. 

Eventual engano do oficial suscitante 0111 outro caso, 
semelhante não é argumento para a efetjvação do registro_ 

Em face. do exposto, julgo procedente a dúvida_ CustaR. 
na forma da lei. P. R. e r. 

São Paulo, 22 de agosto de 1972. 

(a) 
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Sustação de Protesto - 1238/72 - ValvotBcnica Indús
tria de Valvulas S. A. contra Terceiro Cartório de Protestos. 
Advogados: Mathias Alexey Woelz - Antonio Prestes 
D'Avila - .José Maria de Almeida Rezende. Vistos. 

1) Valvotécnica Indústria de Valvulas S. A. requereu, 
perante este .Juízo, a I'mstação do protesto de uma letra de 
câmbio emitida em 12 de novembro de 1969 pela Casa J. 
Santos Coelho Comercial e Comissária Limitada, do valor de 
Cr$ 6.319,05, com vencimento em 15 de março de 1970, ale
gando que pela Convenção de Genebra o protesto púr falta 
de pagamento de uma letra deve ser feito num dos dois dias 
út~is seguintes aquele pm que a letra é pagável. Acrescente, 
ainda, que o referido titulo não pode ser protestado pois o 
registro do endosso exigido pelo Decreto-lei n.~ 427/6g, regula
mentado pelo Decreto n.9 64.156/69 foi feito extemporanea
mente, isto é, a 10 de março de 1970, ou seja, passados mais 
de dois anos do endosso ou do vencimento. 

Deferida a Jilllinar, foram solicitadas informações e pres
tadas (fls_ 11/13). O DI'. Curador opinou pelo indeferimento 
(fls. 14/16), voltando a se manifestar o requerente (fls_ 
18/20) o DI'. Curador, (fls. 21). 

Relatados, decido: 

2) O presente pedido é admitido neste Juizo porque 
visa apenas o aspecto correcional. Os seus dois fundamentos 
dizem respeito à imposRibilidade do pr<ltesto do título, o pri
meiro, esteiado na convenção de Genebra e o se."oundo, invo
cando impossibilidade do curso da cambial, pelo registro 
tardio do endosso. 

O primeiro esteio da pretensão não tem fundamento. 
Com efeito, jú decidiu este Juíw que o protesto pode ser 
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tirado e que o dispositivo invocado apenas tem incidência 
(]uando há coobriguções o que, na espécie, não ocorre. 

De outro lado, segundo se verifica de fls. 16, houve dois 
endossos, devidamente registrados, o primeiro em 14·11-69, 
pelo Banco Itaú América e o segundo em 1.0 de março de 1972, 
pelo Banco S. Magalhães. 

Entretanto, segundo dispõem os decretos citados pela 
I'equerente, os endossos de títulos para estab€lecimentos bano 
cários não estão sujeitos a registro perante a Delegacia da 
Receita Federal. Ainda, pois, que o endosso tenha ocorrido 
após o vencimento, não estava ele sujeito a registro e desta 
forma não há qualquer nulidade do titulo. 

Assim, do ponto de vista meramente correcional, não há 
impedimento para o protesto pretl"ndido. A alegação de que 
o "Titulo já fora liquidado junto a emitente" (fls 2) só pode 
8er discutida no juizo competente e não impede aqui o seu 
('urso no Cartório de Protestos. 

3) Em face do exposto, indefiro o pedido de fls. 2/5, 
e, de conseqüência, determino se dê ciência ao 3.'1 Cartório 
de Protestos para que prossiga com o protesto do titulo, uma 
vez que, eventual recurso, não terá efeito suspensivo. 

P. R. r. - São Paulo, 29 de julho de 1972. 

(a) Gilberto Valente da Silva, Juiz de Dir·eito. 

D. O. J., 4·8-72 
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