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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ANO XX 

"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N.'· ~61. DE 26 DE SETEMBRO DE 1919". 

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 1972 

REDAÇÃO: 

ARTIGO INAUGURAL 

N.' 95 

Segundo temos conhecimento, a Associação dos Escre
ventes e Auxiliares da Justiça de Santos, São Vicente e 
demais comarcas do Litoral, bem como a Associação dos 
Servidores da Justiça de São José do Rio Preto, representa
ram ao Exmo. Snr. Governador do Estado, pleiteando, -
além do atendimento a outras reivindicações, - a elevação 
dos proventos de nossa aposentadoria. 

Os processos relativos a tais representações foram enca
minhados, para a devida apreciação, ao Instituto de Previ
dência, cujo "Setor", ou "Departamento Atuarial", sob o 
fundamento de que a matéria a ser ventilada era sobremodo 
complexa, sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho para 
seu estudo. 

Atendendo à sugestão aludida, o Govêrno houve por bem 
constituir o mencionado Grupo, para a formação do qual 
foram escolhidas as cinco ilustres personalidades que se 
encontram relacionadas no artigo 1.0 do Decreto de 26 de 
Janeiro do corrente ano. 

Dando início ao referido estudo, o Grupo de Trabalho, 
pelo seu douto Presidente, solicitou àquele Instituto nova 
manifestação de seu Departamento Atuarial, cujo chefe 
opinou, entretanto, no sentido de ser totalmente desaconse
lhável o atendimento, na oportunidade, das citadas reivindi
cações. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇ.'O DOS SER\'ENTUARIOS 
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A vista de tal pronunciamento, era de esperar-se que 
dito Grupo desse por encerradas suas atividades, o que, 
todavia, não aconteceu, pois, não obstante os termos do pro
nunciamento aludido, ou, talvez, por causa dele - decidiu 
fazer uma revisão da lei n.o 10.393 de 1970, com o intuito 
de aprimorar as disposições de seu texto. 

Desse trabalho, resultou, - ao que também nos infor
maram - o ante-projeto de uma nova lei de aposentadoria, 
que aproveitando O que de bom se contém na atual, a refaz 
em vários pontos, introduzindo-lhe modificações que muito 
poderão contribuir para robustecer a economia de nossa 
Carteira de Previdência, pondo-a, assim, em condições de 
prestar aos seus contribuintes a maior soma possível de 
benefícios. 

Tal ante-projeto, consoante, por igual, nos foi esclare
cido, se encontra atualmente, isto é, no momento em que 
redigimos estas notas - na Secretaria da Fazenda, aguar
dando a manifestação de seu ilustre titular, Dr. Antonio 
Rocca, que esperamos lhe seja de todo em todo favorável, 
uma vez que a sua conversão em lei não acarretará onus 
algum para o Erário do Estado. 

Só nos resta, pois, formular os melhores votos para que 
o dinâmico Govêrno do Snr. Laudo Natel, que tão compreen
sivo tem sido sempre para com as necessidades de todos 
nós, serventuários e demais servidores da Justiça, se digne 
não só de adotar o ante-projeto de autoria do referido Grupo 
de Trabalho, mas também de se esforçar no sentido de que 
ele venha, quanto antes, a ser transformado em lei. 

:';: * * 

Não podemos, outrossim, deixar de fazer referência às 
cartas que a Associação vem freqüentemente recebendo de 
nossos colegas do Interior, no sentido de pleitear do Governo 

____ ----"'d""'o'----OoEs""-'Cta,..,."do a atualização das taxas constantes do atual Regi
mento de Custas e Emolumentos, sob a alegação de que elas 
se encontram de todo superadas. 

Parece-nos que tal reivindicação merece, igualmente, ser 
atendida pelo nosso Govérno com a urgência imposta pela 
difícil situação econômica que aqueles nossos colegas estão 
atravessando, segundo as reiteradas queixas que deles vimos 
recebendo. 
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Argumentam, justificando a procedência dessa reivindi
cação, que a partir da data em que entrou em vigor o citado 
Regimento, ou seja, desde março de 1970, o Salário Mínimo 
já foi três vezes aumentado, enquanto que as referidas taxas 
continuam as mesmas, - não obstante a redução sofrida pelo 
seu valor real ,ser idêntico, se não até maior, à verificada, 
no mesmo período, por aquele salário. 

LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS 

Devendo terminar no fim do ano em curso o prazo para 
entrada em vigor do Decreto-Lei n.O 1000, de 1969, que dispõe 
sobre a execução dos serviços concernentes aos Registros 
Públicos instituidos pelo Código Civil - mas encontrando-se 
em tramitação, no Congresso Nacional, nova proposição obje
tivando a reformulação do seu texto, foi aquele prazo, por 
via disso, mais uma vez prorrogado, desta feita até 30 de 
junho de 1973, conforme se verifica do Decreto n.O 71.523, 
de 11 de Dezembro de 1972, cujo texto encontra-se na Seção 
própria da nossa revista. 

IlOLETDr DA ASSOCIAÇÃO DOS ~Er:VE:-;TDÁmos 
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NOTAS VÁRIAS: 

FUNRURAL 

No último número deste "Boletim" tivemos a oportuni
dade de dar conhecimento aos nossos colegas, principalmente 
do Interior, da carta que o Presidente da Associação, Sr. Julio 
de Oliveira Chagas Netto, dirigiu ao Sr. Diretor da Regional 
do Funrural em São Paulo, no dia 22 de Agosto de 1972, 
silicitando esclarecimento sobre a matéria objeto de algu
mas disposições do Decreto n.O 69.919, de 11 de Janeiro do 
ano em curso, que regulamentou o Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural. 

Infelizmente, até agora, 30 de novembro, data em que 
estamos redigindo a presente nota, nossa Associação não teve 
a honra de ser distinguida com qualquer resposta a tal 
missiva, não obstante o seu endereçamento àquela Regional 
haja tido por escopo esclarecer os contribuintes da referida 
entidade sobre como proceder para cumprir as exigências 
constantes do Decreto regulamentar aludido, - uma vez 
que, ao que tudo indica - dado o número de pedidos de 
informações a respeito que temos recebido - a implantação 
do sistema não foi ainda concluida. 

De qualquer forma, continuamos aguardando que a 
Regional de São Paulo se digne responder à citada carta da 
Associação, - e tão logo o acontecimento se verifique, dessa 
resposta será dado imediato conhecimento aos ,colegas, por 
meio de circular. 
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IMPOSTO DE RENDA 
PORTARIA 

DISPONDO SOBRE AS DECLARAÇÕES 
RELATIVAS AO EXERCíCIO DE 1973 

É a seguinte a íntegra das Portarias assinadas pelo mi
nistro da Fazenda: 

I - O Imposto de Renda progressivo, devido anualmente 
pelas pessoas físicas, residente 011 domiciliadas no Brasil, nos 
termos do artigo 1.0 do Decreto n.D 1.246 de 14 de novem
bro de 1972, será cobrado no exercício financeiro de 1973. 
de acordo com a tabela constante desta portaria. 

II - O abatimento anual como encarg'o de família, 
por dependente, no exercício financeiro de 1973, será de 
Cr$ 3.099,00. 

III - Os demais valores expressos em cruzeiros na 
legislação do Imposto de Renda serão atualizados, no exercí
cio financeiro de 1973, mediante aplicação do coeficiente de 
1,15, tabela do Imposto de Renda progressivo, pessoa física. 

EXERCíCIO DE 1973 

Classes de renda líquida: 

Até 7.600,00 ................... . 
Aliquota 
isento 

De 7.601,00 a 
De 8.201,00 a 
De 10.901,00 a 
De 15.201,00 a 

8.200,00 
10.900,00 
15.200,00 
21.700,00 

BOLETD[ nA ASSO('fAÇAO DOS SEnVE"TUAIUOS 
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De 21.701,00 a 29.700,00 · ... .. .. 16% 
De 29.701,00 a 40.300,00 · ....... 20% 
De 40.301,00 a 53.400,00 • •• •• o •• 25% 
De 53.401,00 a 79 .700,00 · ....... 30% 
De 79.701,00 a 104.200,00 · .. . .. . . 35% 
De 104.201,00 a 152.700,00 · ... . ... 40 % 
De 152.701,00 a 198.700,00 · ...... . 45 % 
Acima de 198.700,00 ......... " .... .. 50 ro 

o ministro da Fazenda, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o artigo 28 do Decreto Lei n. O 

401, de 30 de dezembro de 1968, resolve: 

Fixar limites de rendimentos e de posse ou propriedade 
de bens das pessoas físicas, para fins de apresentação de 
declaração de rendimentos, no exercício financeiro de 1973 : 

A) Que tiverem auferido, durante o ano de 1972, ren
dimentos brutos em montante superior a CrS 7.600,00, apura
dos de acordo com a legislação em vigor; 

B) Que no ano base de 1972 tenham auferido quais
quer rendimentos no exercício de profissões liberais, ou como 
titulares, sócios cotistas, aàministradores e diretores de 
empresas individuais e de sociedade de qualquer espécie, 
excluídas as sociedades religiosas e políticas; 

C) Que tenham tido, durante o ano de 1972, indepen
dentemente do montante dos rendimentos brutos auferidos, 
a posse ou a propriedade de quaisquer dos seguintes bens e 
valores: 

1 - Veículos automotores com mais de 30 HP; 

2 - Embarcação de transporte, com finalidade econô-
mica e barco de corrida ou recreio, de qualquer natureza; 

3 - Aeronave; 
4 - Residência de veraneio ou casa de campo; 

5 - Imóvel urbano, com ou sem benfeitorias, alugado, 
desocupado ou cOm seu uso cedido gratuitamente; 

7 - Títulos patrimonial e ou de sócio proprietário de 
clube recreativo ou sociedade desportiva, de valor venal supe
rior a Cr$ 5.000,00; 
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8 - Título de renda e/ou titulas de crédito, de valor 
superior a Cr$ 5.000,00; 

10 - Créditos e bens de quaisquer montantes e espécies 
disponíveis ou existentes no exterior. 

II - Determinar que a Secretaria da Receita Federal 
promova a distribuição gratuita, a todas as pessoas físic~s 

abrangidas por esta Portaria, dos formulários de declaração 
e seus anexos, bem como das instruções para o seu correto 
preenchimento no exercício de 1973. 

III - O secretario da Receita Federal baixará as instru
ções necessárias à execução das determinações contidas nesta 
Portaria. 

BOLETIM DA A SSOCIÁ.ÇÃO nos SEnVEXTUAnIOS 
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APOSENTADORIA MAIOR K.L\O DEMORARÁ A 
CHEGAR 

o aumento do teto das aposentadorias por tempo de 
serviço - que passaria de dez para 20 salários mínimos -
é um reflexo de leque salarial, e vem resolver de pessoas que 
ganham, atualmente mais de Cr$ 5 mil e só podem contribuir 
até dez salários, para fins de aposentadoria. 

A afirmação é do superintendente do INPS em Minas, 
João Camilo de Oliveira 'Torres, que, no entanto acredita 
que "esta modificação não deve ter qualquer reflexo no custo 
da mão-de-obra, pois, segundo o presidente do Instituto, Luís 
Seixas, o recolhimento da contribuição só será exigido do 
próprio empregado, não onerando, portanto, o empregador". 

Para João Camilo, "o aumento do teto das aposentadorias 
também é sinal de que estamos em época de desenvolvimento 
rápido, sendo, portanto, um fenômeno de país em crescimen
to. Esta medida viria sanar os problemas das pessoas que 
ganham mais de dez salários-mínimos e que estavam impe
didos, pela lei de 1966, de recolher mais que isso, para fins 
de aposentadoria". 

Explicou que "isso é reivindicação antiga, principalmente 
dos profissionais liberais, que em muitos casos ganham mais 
de Cr$ 5 mil. A medida vai depender de decreto-[ei ou lei, 
depois dos estudos que estão sendo feitos pelo Ministério do 
Trabalho, através do INPS". 

Para o superintendente, "o aumento da contribuição ao 
Instituto, parte do trabalhador e do empregador, poderia 
ter reflexos no custo da mão de obra e, consequentemente, 
elevar o custo da vida, mas os estudos que estão sendo 
feitos pelo INPS visam, antes de tudo, cobrar apenas do 
empregado". 
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"Normalmente, a parte do empregador recolhida ao INPS, 
é computada nos custos de produção da empresa, onerando 
portanto o custo do produto: com a elevação do teto das 
aposentadorias, isso não deve ocorrer, pois segundo as infor
mações extra-oficiais, só o empregado vai recolher tal contri
buição, cujo percentual ainda não foi estabelecido". 
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VISITAS: 

Nossos colegas da Capital, liderados pelo Presidente da 
Associação, sr. Julio de Oliveira Chagas Netto, estiveram, nas 
vesperas do Natal, em visita aos Exmos. Snrs. Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça DESEMBARGADOR TACITO 
MORBACH DE GOES NOBRE, e Corregedor Geral da Jus
tiça, Desembargador .JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE OLI
VEIRA, a fim de lhes apresentar seus cumprimentos, agra
decer-lhes as atenções dispensadas à nossa classe no decor
rer de 1972, e augurar-lhes Boas Festas, assim como um tran
quilo e próspero Ano Novo, cumprimentos e votos êsses que 
tornaram extensivos não só aos ilustres Juizes Auxiliares da 
Egrégia Corregedoria Geral, doutores MARCELO MARTINS 
MOTTA, ROBERTO ANTONIO V ALLIM BELLOCCHI e FLA
VIO CESAR DE TOLEDO PINHEIRO, - assim como ao digno 
Escrivão do mesmo órgão Judiciário, Snr. EZIO DONATI. 

Identica visita, com igual finalidade, foi realizada pelos 
citados colegas ao Exmo. Snr. Juiz Titular da Vara dos Re
gistros Publicos desta Capital, Doutor RUY DE MELO AL
MADA, bem como aos M. M. Juizes Substitutos em exercício 
na mesma Vara, Doutores ALVARO LAZARINI e GILBER
TO VALENTE DA SILVA, havendo todos eles, na oportuni
dade, sido também saudados pelo Presidente de nossa Asso
ciação. 

Agradecendo a visita, falou o Dr. RUY DE MELO AL
MADA, cujo discurso não podemos furtar-nos ao desejo de 
transcrever na íntegra, pela alta compreensão que o ilustre 
Magistrado revela possuir da forma superior pela qual de
vem processar-se as relações entre Juízes e serventuários, 
tendo-se em vista a circunstância de que todos, a final, fazem 
parte da mesma família, ou seja, ~ da nobre Família Fo
rense. 
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É o seguinte o texto da oração aludida: 

É com imensa alegria que recebo os meus diletos com
panheiros de mais de três anos de jornada e o tempo decor
rido foi mais que suficiente para nos tornarmos amigos, 
amizade que muito prezo e muito me envaidece. As nossas 
relações tem. sido não só no campo judiciário, de juiz para 
serventuário, como no âmbito privado, leais, dedicadas e res
peitosas. Amizade assim vale a pena conservar e aprimo
rar cada dia que passa. Já diz o adágio popular que a ami
zade é como o vinho - quanto mais velha, melhor. E, diziam 
os antigos que no vinho está a verdade e como conseqüência 
na amizade também. Eu lí, há poucos dias uma frase muito 
significativa: "ninguém por mais rico que seja poderá dizer 
que não precisa dum amigo". Eu tenho pelos Srs. uma pro
funda consideração e uma grande amizade, graças às qua
lidades pessoais de cada um. Ninguém quer aproximação de 
pessoas que não correspondam aos ideais duma perfeita so
lidariedade humana. Eu estou na condição de quem pode
rá proximamente deixar a jurisdição desta Vara, pois já fui 
indicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça para remoção ao 
cargo de juiz substituto de segunda instância. Não poderei 
dizer que estou entristecido com a indicação, que para um 
juiz é a coroação de anos a fio de trabalho na dificultosa 
tarefa de distribuir justiça. Digo que não estou entristecido 
porque, depois de m.ais de um triênio nesta Vara afeiçoei
me ao trabalho não só de corregedor, como nos registros pú
blicos. No desempenho dessas tarefas nunca dispensei o au
xílio dos Srs. nas correições que fizemos. Aliás, correição 
não é o termo apropriado. O que fizemos foi mais uma visita 
que a meu ver redundou em frutos valiosos para todos nós. 
Nessas ocasiões travamos melhor conhecimento não só fun
cional como pessoal e procuramos tirar aquela tradicional 
concepção de que correição é punição. 

A minha possível saída desta Vara em nada modificará 
as nossas relações de amizade, que espero continuem para 
sempre, cada vez mais carinhosa. 

Não posso deixar de manifestar minha gratidão a todos 
os Srs. A todos preciso manifestar o meu reconhecimento 
mais comovido. Dentre todos os Srs. vou citar apenas dois 
nomes que representam a grande classe - os Drs. Firmo da 
Silva e Julio Chagas. São dois grandes homens que se ne
cessário dão o seu sangue pelas categorias que representam, 
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o Dl'. Firmo, COmo Notário conhecido internacionalmente e 
o Dl'. Julio como presidente da Associação dos Serventuá
rios, entidade a que empresta o brilho da sua personalida
de formosa. 

Não posso deixar de manifestar o meu reconhecimento 
aos funcionários da Casa. Graças ao nosso eminente Cor
regedor Geral da Justiça, o Desembargador José Carlos Fer
reira de Oliveira, tivemos o nosso quadro de auxiliares am
pliado satisfatoriamente, lembrando agora que o precursor 
dessas providências foi o mel,l querido colega Dl'. Gilberto Va
lente da Silva, que não é valente só no nome, mas um in
cansável batalhador no prestígio desta Vara. A S. Excia. de
vemos o aumento de funcionários para os serviços cartorá
rios, bem como as nossas melhores acomodações, com mais 
duas salas espaçosas e arejadas. E nelas o eminente magis
trado tem manifestado o fulgor da sua erudição e eficiência 
na solução dos problemas jurídicos. 

Ele já esteve entre nós anteriormente, mas nos foi rou
bado, porque em outros setores forenses havia carência de 
tão preciosa mão de obra. 

A sua volta a este pretório se deve ao nosso grande amigo 
e prestigiado magistrado Dl'. Álvaro Lazzarini que recente
mente levou uma estatística ao Exmo. Sr. Corregedor Geral, 
que comprovava que só neste ano entraram mais de dez mil 
feitos novos nesta Vara. 

O Dr. Alvaro é um gigante. As suas sentenças não podem, 
Como é natural, ficar nas entranhas dos autos. Elas são 
amplamente publicadas nos jornais de grande circulação, 
como se lê quasi que semanalmente nas colunas do grande 
jornal "O Estado de São Paulo", que carinhosamente cha
mamos de estadão. S. Excia. veio enriquecer esta Vara, com 
a sua ilustração, com o seu prestígio e com o seu trabalho 
dedicado e eficiente. 

Eu não faço despedida, ante à eventualidade da minha 
saída. Pretendo ser um bom filho, para fazer jus ao dito co
nhecido de que "o bom filho à casa torna". 

16 - nOl.ETDf D.\ .\~SOCJ.\ç.i.() DOS SEn\,'EXTT'<,TIJOS 
PI·: Jt::-;TI~·.\ 1)0 .E~1'.\I>O ])1'; S.\O l'Al'l.U * 



UNIÃO INTERNACIONAL DO NOTORIADO 
LATINO 

Recebemos, da entidade em epígrafe, sediada em Buenos 
Ayres, Republica Argentina, a carta abaixo transcrita, pela 
qual nos é solicitada a publicação da notícia, que também 
a seguir transcrevemos, da realização. naquela Capital, do 
Primeiro Congresso Internacional de Direito Registral,
simpósio esse sobre o qual estampamos, noutro local do pre
sente Boletim, extensa reportagem feita pelo nosso colega, 
Dr. ELVINO SILVA, que participou da Delegação represen
tativa do Brasil na reunião aludida: 

Unión Internacional del Notariado Latino 
Sede Permanente: avenida Callao 1.542 

Buenos Aires (Argentina) 

Consejo Permanente 
Archivo Sección Americana 

Regente: escribano Jorge A. Bollini 
Avenida Callao 1542 

Buenos Aires (Argentina)) 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1972 

Senor Director deI Boletim da Associação dos 
Serventuarios de Justiça do Estado de São Paulo 
R. Senador Feijó, 176 
SÃO PAULO - BRASIL 

De mi mayor consideración: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de remitirle copia 
deI informe sobre la realización deI I Congresso Internacio-
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nal de Derecho Registral, llevado a cabo en Buenos Aires, 
Argentina, deI 27 de noviembre aI 2 de diciembre deI afio 
en curso. 

Le encarezzo quiera tener a bien disponer la más amplia 
difusión deI mismo. 

AI agradecer desde ahora su atención, saludo a usted 
con mi consideración más distinguida. 

(Jorge A. Balbini)) 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
REGISTRAL 

Entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre deI corri ente 
afio se celebró en el Colegio de Escribanos de la Capital Fe
deral el Primer Congreso Internacional de Derecho Registral 
que contó con una numerosa y calificada concurrencia. 

Estuvieron representados los siguientes países, Alemania 
Federal, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Es
pana, Italia, Grecia, Honduras, México, Nicaragua, Para
guay, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay y Vene
zuela. La Organización de los Estados Am,ericanos, Bélgica, 
Francia y Suiza asistieron en el caráter de observadores. 

Tanto la sesión de apertura como de clausura, los ple
narios y deliberaciones de las comisiones se realizaron en el 
Colegio de Escribanos de la Capital Federal, y algunas de 
estas últimas en la Universidad Notarial Argentina. 

EI acto inaugural con tó con la presencia deI Ministro de 
Justicia de la Nación, doctor Gervasio C. Colombras; repre
sentantes deI Poder Judicial de la Nación, Fuerzas Armadas, 
Embajadas acreditadas en nuestro país, Unió Internacional 
deI Notariado Latino. Unesco, OEA, Conseio Federal deI No
tariado Argentino, Colegios de Escribanos, Universidad No
tarial, Registradores de los países concurren tes y de nuestro 
país, y colegios profesionales. Hicieron uso de la palabra ,el 
escribano Antonio J. Llach, presidente del Colegio de Escri
banos de la Capital Federal y deI Consejo Federal deI Nota
riado Argentino, el escribano Pedro M. Hegoburu, presidente 
de la Unión Internacional deI Notariado Latino, el doctor 
Edgardo A. Scotti, Presidente de la Comisión Organizadora 
deI congresso y el Ministro de Justicia el doctor Gervasio 
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Colombres, quien declaró inaugurado el Primer Congreso In
ternacional de Derecho Registral. 

La mesa ejecutiva deI Congreso quedó integrada así: 
presidente: Edgardo A. Scotti (Argentina); vicepresidente 
1.0: Pio Cabanillas Gullas (Espana); vicepresidente 2.°: 
Edmund Liermann (Alemania); vicepresidente 3.°: María 
Luisa Berlingieri de Fuster (Puerto Rico). Los distintos tra
bajos presentados por las delegaciones fueron tratados por 
tres comisiones. 

La comisión correspondiente a los temas I y II dedicó 
su cometido aI estudio exclusivo de las ponencias formuladas 
por la delegación espanolas tituladas: "Carta de Buenos Aires 
sobre los Registros Públicos de Bienes" y las presentadas por 
la delegación argentina. Tras amplio debate se arribó a un 
consenso general sobre las distintas postulaciones, unificán
dose en alguns casos los textos respectivos. La redacción de
finitiva quedó a cargo de una comisión y sus conclusiones 
fueron aprobadas por el plenario. 

La comisión correspondiente aI tema III tuvo por objeto 
intercambiar ideas sobre técnicas de la registración, bajo la 
consideración que deben primar criterios flexibles para cada 
país. De las ponencias aprobadas por el Congreso, merecen 
destacarse la de declaración de principios y normas propias 
wbre el derecho registral, que constituyen una disciplina in
dependien te e integra el sistema jurídico, concretada en la 
"Carta de Buenos Aires", y la creación deI Centro Interna
cional de Derecho Registral, con sede permanente en la ciudad 
de Buenos Aires. 

Se aprobó como sede deI II Congreso Internacional de 
Derecho Registral la ciudad de Madrid (Espana), para el 
ano de 1974. 
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REPORTAGENS: 

PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
DIREITO REGISTRAL 

Sob os auspícios do Ministério da Justiça e do Instituto 
de Direito Registral da Universidade Notarial da Argentina 
tealizou-se, no período de 27 de novembro a 2 de dezembro 
p. p. em Buenos Aires, o Primeiro Congresso Internacional 
de Direito Registral. 

A delegação brasileira foi honrada com a presença do 
Exmo. Sr. Desembargador Dr .. José Carlos Ferreira de Oli
veira, D. D. Corregedor Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo e do Exmo. Sr. Dr. Rui de Melo Almada, D. D. Juiz de 
Direito da Vara dos Registros Públicos da Capital de São 
Paulo. 

Integraram a delegação brasileira, os seguintes membros: 
de São Paulo - Pedro Silveira Gonçalves, oficial do 9.0 Car
tório de Registro de Imóveis - Capital, Elvino Silva Filho, 
oficial do 1.0 Cartório de Registros de Imóveis de Campinas, 
Nelson Lobo, oficial do Registro de Imóveis de São Vicente, 
Ely Guedes, oficial do Registro de Imóveis de Registro, José 
Fernando de Conti, Oficial-Maior do Registro de Imóveis e 
Acrísio Cardoso de Souza, Tabelião, ambos de São Caetano 
do Sul e Edson Josué Campos Oliveira, do 4.0 Tabelionato de 
São Paulo; de Brasília: Léa Emília Braune Portugal - Ofi
cial do 1.0 Registro de Imóveis; de Minas Gerais: Francisco 
Casimiro Martins Ferraz, Oficial do Registro de Imóveis de 
Belo Horizonte; Carlos Henrique Salles, Oficial Maior do Re
gistro de Imóveis de Belo Horizonte; da Guanabara: Anto
nio Pádua Ramos Mello, Oficial Substituto do 5.° Registro de 
Imóveis; Fernando Bezerra Falcão - Oficial Maior do Re
gistro de Imóveis e Silvério Ximenez Azevedo, Tabelião; de 
Santa Catarina: Roberto Baier - Oficial do Registro de Imó
veis de Blumenau. 
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o Presidente de nossa Associacão - Julio de Oliveira 
Chagas Neto, que iria chefiar a nossa Delegação, viu-se im
possibilitado de participar do Congresso em virtude do agra
vamento do estado de saúde de seu progenitor, delegou, então, 
essas funções ao colega Elvino Silva Filho, Oficial do 1.0 
Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, e um dos Su
plentes da Diretoria de nossa Associação. 

Os Congressistas foram divididos em três Comissões. A 
primeira ficou incumbida do exame das teses apresentadas 
em relação aos itens I e H do Temário, e, que diziam respeito 
à segurança jurídica e à publicidade imobiliária. A segunda 
Comissão ficou encarregada do exame dos trabalhos relati
vos ao ítem IH do Temário concernente às Técnicas do Re
gistro, e, dos quais tiveram realce e preponderância os que 
versaram sobre a Mecanização dos Registros. A Terceira Co
missão coube ° exame dos trabalhos sobre a creação de uma 
entidade permanente para organizar os futuros Congressos 
de Direito Registral e para coordenar o intercâmbio de in
formações sobre o Registro da Propriedade Imóvel. 

A Delegação Brasileira participou ativamente das três 
COrrUIssõe9 discutindo as teses apresentadai3 pelas Delega
ções da Argentina e da Espanha. Não teve oportunidade de 
apresentar nenhum trabalho escrito ao Congresso, mas jus
tificou, nas três Comissões e também no plenário, a sua 
omissão em face das profundas transformações sociais, eco
nômicas, e, principalmente legislativa que está sofrendo o 
nosso país, atravessando uma verdadeira fase de transição 
legislativa, com elaboração e discussão do projeto de Código 
de Processo Civil e do ante-projeto de Código Civil, o que 
tinha motivado ao nosso Governo a suspensão reiterada da 
vigência do Decreto-lei n.o 1.000 de 21 de outubro de 1969. 
À falta da sedimentação legislativa, e, também pela exigui
dade do tempo não pode apresentar ao Congresso nenhum 
trabalho. 

Após os debates nas Comissões, o plenário do Congresso 
aprovou a fixação de princípios relativos ao Registro da Pro
priedade Imóvel os quais foram consubstanciados em um 
docurn.ento denominado "CARTA DE BUENOS AIRES", e 
que recebeu a assinatura dos Presidentes das Delegações dos 
seguintes países: Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Ca
nadá, Costa Rica, Equador, Espanha, França, Grécia, Hon-
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duras, Itália, Nicarágua, México, Paraguai, Peru, Porto Rico, 
República Dominicana, Suíça, Uruguai e Venezuela. 

O teor desse documento é o seguinte: 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
REGISTRAL 

27 de noviembre aI 2 de diciembre de 1972 

CARTA DE BUENOS AIRES 

Considerando: 

Que en tanto el desarrollo comparativo registral per
mita formulación universal de sus principios, conviene 
adoptar expresiones que aunque no coincidan con textos po
sitivos de las legislaciones, sean admitidas por la Doctrina; 

Que la delegación de Espana ha contribuido eficazmente 
en la preparación deI presente documento que, a su pro
puesta, se llamará "CARTA DE BUENOS AIRES", cuyo texto 
ha sid examinado, discutido y aprobado por las demás dele
gaciones concurrentes, y 

Que las delegaciones asisten tes, en su mayoría herede
ras de la estirpe hispana y de sus valiosas instituciones ju
rídicas, reconecen en ese gesto un nuevo aporte de la ciencia 
e hidalguía Espanola. 

Por tanto, 

EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
REGISTRAL BAJO LA DENOMINACION DE "CARTA DE 

BUENOS AIRES", 

DECLARA: 

I 

EI Derecho Registral integra el sistema jurídico con 
normas y principios propios, de derecho público y privado, 
que coexisten y funcionan ar~ónicamente,constituyendo una 
disciplina independiente de la cual el Derecho Registral In
mobiliario es una de sus principales ramas. 
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II 

Los principios deI derecho registral son las orientaciones 
fundamentales que informam esta disciplina y dan las 
pautas en la solución de los problemas jurídicos planteados 
en el derecho positivo. 

III 

Los Registros Públicos Inmobiliários de carácter Jurí
dico, son instituciones especificas organizadas por el Estado 
y puestas a su servicio y aI de los particulares, para conso
lidar la seguridad jurídica, facilitar el tráfico, garantizar el 
crédito y el cumplimiento de la función social que tiene la 
propriedad, compatible con la libertad, el progreso y el edsa-
1'0110 de los pueblos. 

IV 

En el estado actual de la ciencia y técnica jurídicas, los 
reg'1stros inmobiliarios constituyen eL medio más eficiente 
para la publicidad de los derechos reales sobre inmuebles, los 
gravámaenes que los afectam y las medidas que limiten o 
condicionen su libre disponibilidad, sin perjuicio deI distinto 
valor y alcance que se asigne a la inscripción dentro de las 
modalidades de las legislaciones. 

V 

EI principio de inscripción es común a todos los sistemas 
l'egistrales y su base fundamental, deI cual derivan sus efec
tos, tipificación y características. 

VI 

La legislación relativa a la constitución, adquisición, 
transmisión, mOdificación, extinción de derechos reales sobre 
inmuebles o cualquiera otra situación jurídica, debe procurar 
la protección tanto deI interés deI titular como la seguridad 
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deI tráfico jurídico y, además, coadyuvar con la efectiva rea
lización de los planes de desarrollo económico y social, todo 
ello a tenor de la idiosíncrasia de cada pais. 

VII 

Los medias adecuados para alcanzar la publicidad re
gistral radican en que la legislación prevea los siguientes 
aspectos fundamentales: 

a) Que en todo acto o negocio jurídico inscribile inter
vengan siempre profesionales especializados, pues su 
particular preparación les permitirá examinar con 
espíritu crítico y valorativo el conjunto inescindible 
de hechos, actos, nego cios y titu]aridades que siem
pre se presen tan como necesarios para alcanzar 
estas resultados. 

b) Que todo acto o negocio inscribible es necesario que 
se formalice en documento autêntico, garantizan
dose de esta manera la legitimidad, legalidad y cer
teza deI derecho. 

VIII 

La registración de los derechos y situaciones jurídicas 
sobre bienes inmuebles debe ser obligatoria. 

IX 

La protección registral se concede a los títulos previa 
califieación de su legalidad por el Registrador quien ejercita 
una función inexcusable. 

X 

Debe adoptarse como base para la registración la unidad 
inmueble y sua manifestación formal, a travês deI folio o 
ficha real, para la aplicación deI principio de determinación 
y la conveniente vinculación con el régimen catastral. 

La utilización de la unidad inmue]}le sustenta la vigên
cia íntegra de los principias de especialidad y tracto sucesivo. 
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XI 

La prioridad de los derechos se determina por su ingreso 
en el Registro. 

El rango de los derechos compatibles en tanto no afecte 
el orden publico, puede ser objeto de negocias jurídicos, como 
la reserva, permuta o proposición. 

XII 

Los derechos inscribihles se derivarán deI titular ins
cripta, de modo tal que el registro contendrá e1 historiaI com
pleto de los bienes. El tracto sucesivo puede ser abreviado 
o comprimido. 

XIII 

Los asientos de los registros y su publicidad formal, 
àeben estar bajo la salvaguardia de los tribunales de Justicia. 

XIV 

El registro se presume exacto e íntegro, tanto cuando 
proclama la existencia de un derecho como cu ando publica 
su extinción, mientras por sentencia firme inscripta no se 
declare lo contrário. 

XV 

Se presume que el derecho inscripto existe y cOlTesponde 
a su titular quien se halla exonerado de la carga de la prueba. 

XVI 

La presunclOn legitimadora deI Registro para el que 
adquiera de buena fe y a título oneroso con apoy en el mismo 
es incon trovertible. 

Ha de asegurarse la dehida reparación deI interés legí
timo perjudicado. 
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XVII 

La buena fe deI tercero se presume siemipre mientras no 
se pruebe que conoció o debió conocer la inexactitud deI 
Registro. 

XVIII 

La titularidad y la libertad de cargas o la existencia de 
gravámenes sobre los inmuebles se acreditará por certifica
ción deI Registro expedida conforme a las leyes, la cual go
zará de la virtualidad necesaria en todos los países en tanto 
sea compatible con las legislaciones nacionales. 

XIX 

Los Estados deben evitar la sanción o derogar la vigencia 
de normas que restrinjan, limiten o demoren la registración, 
sin perjuicio de arbitrar los medios idóneos para garantizar 
el cumplimiento de sus disposiciones administrativas y tri
butarias. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1972. 

Rubricado por las delegaciones de Alemania, Argentina, Bél
gica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Espana, Francia, 
Grecia, Honduras, Italia, Nicaragua, México, paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Suiza, Uruguay y 

Venezuela. 

Em relação à mecanização dos registros, foram fixadas 
e aprovadas as seguintes conclusões: 

COMISION III. 
DESPACHO PROPUESTO POR LA COMISION. -

I) La mecanización - simple medio instrumental , 
debe estar siempre subordinada a los principios sustantivos 
y finalidades esenciales deI sistema registral. 

II EI grado que precisa alcanzar la mecanización está, 
además, condicionado a las peculiaridades jurídicas y a las 
circunstancias geo-políticas y socio-económicas de cada país. 
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IIl) Los organismos competentes de cada país en este 
particular campo deI derecho, estudiarán e implantarán en 
los Registros de la propriedad las modernas técnicas de ra
cionalización deI trabajo administrativo y de mecanización. 

IV) Teniendo eu consideración eI caracter jurídico de 
la registración, su fehaciencia sólo emana deI proceso 
documental , cuya elaboración es exclusiva de quien expide 
el documento inscribible por una parte y por otra, de quien 
en ejercicio de la funCÍón registral, redacta y practica el 
asiento . 

De lo expuesto resulta que no es suficiente, desde el 
punto de vista de su valor jurídico, el mero almacenamiento 
de información en un soporte material como es el cibernético, 
sino que es indispensable, como contrapartida, la constancia 
documental formal, redactada y firmada por el registrador. 

V) La mecanización no puede limitar eI nacimiento de 
nuevas figuras jurídicas que deban tener acceso aI Registro 
ni obligar a la utilización de modelos para la cantratación. 

VI) Debe adaptarse coma base para la registración la 
unidad inmueble y su manifestación formal por media deI 
folia o ficha real, se facilita la vinculación con el catastro 
y el uso de procedimientos técnicos de la registración com
patibles con la seguridad jurídica y la celebridad que reclama 
el tráfico contemporáneo. 

VII) No deben incluirse en el folia real, actos o cláu
sulas de contenido puramente personal o que no tengan 
transcendencia real, sin perjuicio de su correlación con 
aSTentos que se lleven por separado. 

VIII) Se estima aconsejable la utilización de la técnica 
de fichas hojas móviles como elemento soporte de la regis
tración, en reemplazo de libros encuadernados o protocolos. 

IX) EI acceso a la información reg'istrada debe faci
litarse por medio de índices auxiliares mecanizados y actua
lizados de fincas Y' de personas que permitan localizarIa tanto 
por los datos indentificatorios deI inmueble como por el 
nambre deI titular deI derecho inscrito. 
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X) Se aconseja el uso de la microfimación y en general 
cualquier procedimiento de seguridad, para facilitar la recons
trucción total o parcial deI Registro y la conservación de los 
documentos y libros antiguos que deban archovarse. 

XI) La legislación que regule el funcionamiento de los 
Registros debe prever los siguientes aspectos fundamentales: 

a) Requisitos y condiciones personales de los registra~' 
dores que aseguren su formación ética, jurídica y 
técnica en el ejercicio de sus funciones, incluyendo 
la exigência de título universitario habilitante para 
el desempeno de profesiones jurídicas y el acceso aI 
cargo mediante un adecuado régimen de concursos 
de antecedentes y oposición, debiendo asimismo ga
rantizárseles su inamovilidad mientras dure su buena 
conducta. 

b) Los recursos económicos y financieros de las oficinas 
deI Registro y su administración autárquica mediante 
las tasas, aranceles u honorarios que posibiliten el 
cumplimiento de sus fines específicos, con personal 
debidamente remunerado. 

XII) Se recomienda la realización de cursos y semi
narios de Derecho y Técnica Registral para personal deI Re
gistro. 

XIII) Es necesario establecer normas legales que re
gulen la vinculación entre los Registros i.l1mobiliarios y los 
organismos catastrales, preserven sus respectivas autonomías 
funcionales, establezcan su debida coordjnación y eliminen 
sus subordinaciones e interdependencias. 

XIV) Las modernas técnicas registrales deben usarse 
como medio de asegurar no sólo 105 legítimos derechos pri
vados y la seguridad y agilidad deI tráfico inmobiliario, sino 
también la efectiva función social de la propriedad y la mejor 
distrbución de la riqueza, la factibilidad de los programas 
masivos de titulación de tierras, las estadísticas que propor
cionen a los Gobiernos el conocimiento de la realidad inmo
biliaria y sean úttles a la planificación económica y provean 
un control adecuado deI cumprimiento de las leyes de interés 
social referentes a la riqueza inmobiliaria. 
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Est.e despacho ha sido aprobado en Comisión por unanimidad. 
Formaron parte de la Comisión Redactora: 

Elvino SILVA (Brasil, Oscar A. SALAS MARRERO (Costa 
Rica); Fernando MUNOZ CARINANOS (Espana), Francisco 
VAZQEZ FERNANDES (México), Iván ESCOBAR FÓRNOS 
(Nicarague) y Raúl R. GARCIA CONI (Argentina). - Se
cretario: Ernesto Emilio CALANDRA. -

As delegações participantes tiveram oportunidade de vi
sitar o Registro da Propriedade Imóvel de Buenos Aires (ave
nida Belgrano 1130), e, também., o Registro da Propriedade 
Imóvel de La Plata. Ambos, e, principalmente o primeiro, 
sofreram radicais transformações em seu sistema, tendo sido 
adotado o registro através do chamado "folio real" ou ficha 
relativa a cada imóvel. Nessa ficha, uma vez descrito o imó
vel são lançadas as mudanças dos titulares do domínio, bem 
como todos os direitos reais ou restrições incidentes sobre o 
imóvel. A mudança do sistema antigo - manuscrito como 
o nosso atual - para o sistema novo - mecanizado - vem 
se processando lentamente mas de maneira bastante seg'ura, 
tanto assim que todo os lançamentos feitos pelo Registro da 
Propriedade Imóvel de Buenos Aires tem o suporte e o apóio 
de um computador eletrônico. 

Em face de todas essas conclusões e da experiência 
obtida, e, do contacto havido com as delegações de outros 
países, a Delegação Brasileira, através da Associação dos Ser
ventuários de Justiça do Estado de São Paulo encaminhará 
um relatório e um memorial ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça 
e ao Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça 
oferecendo sugestões para a modificação do Decreto-lei n.o 
1.000/69 a fim de que o Registro da Propriedade Imóvel no 
Brasil, e, principalmente, nos grandes centros urbanos, possa 
ser feito de acordo com a conquista da tecnologia moderna, 
aproveitando os avanços da cibernética, e, ganhando em cele
ridade e racionalização. 

Lançadas as bases estatutárias de uma entidade inter
nacional que deverá chamar-se CENTRO INrrERNACIONAL 
DE DIREITO REGISTRAL, a Delegação da Espanha ofereceu 
a cidade de Madrid para sediar o próximo Congresso que de
verá realizar-se em 1974. 
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ASSUNTOS DIVERSOS: 

o OONDOMíNIO EM "EDIFÍOIO RESIDENOIAL 

Wilson Dias Castejón 

1. - A vida condorninal é constituída das relações do 
síndico e do Conselho Consultivo com os condôminos; do 
síndico, com a zeladora e seus auxiliares; e, finalmente, da 
zeladoria e seus auxiliares com os condominos e suas famílias. 
A Lei N.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que tratou da 
matéria, bem como as Convenções de condomínio em geral, 
estabeleceu normas para todas essas relações, exceto para as 
últimas, que são importantes, contínuas e intensa vivência: 
as do zelador com os condominos e familiares, ou com os 
ocupantes eventuais das unidades autônomas. A experiência 
tem demonstrado que os incidentes e os atritos oriundos 
dessas relações, que são necessárias e inevitáveis, constituem 
efeitos das seguintes causas: a) ausência legal ou conven
cional de definição das atribuições do zelador no sentido 
indicado; b) incompreensão ou desorientação do condomino 
no curso de tais relações, notadamente nos momentos críti
cos, em razão da inexistência de regras expressas; cf defor
mada compreensão do zelador que, ou se inclina à omissão, 
ou vai pejos excessos, na linguagem ou nas atitudes, igno
rando que a sua exata posição fundamental é a de servidor 
de todos os condominos na vida condominial, embora subor
dinado ao síndico que administra, nos termos legais e 
convencionais, por delegação dos mesmos condominios. 

2. - Certamente, o condomino não deve pensar caber à 
zeladoria do prédio a construção do seu bem estar dentro da 
unidade que lhe toca no conjunto. Mas, sem duvida algu
ma, a chave mestra desse bem estar que se acreditou encon-
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traI' na mesma casa, segundo enfatizou SILVA PEREIRA, é 
ter sempre desperta a sensibilidade da vida condominial, re
vigorando sempre o espírito p€lo equilíbrio do bem estar de 
cada um com o bem estar de todos. Assim, conscientemente 
auto-limitando as suas liberdades, fácil será, ao condomino 
compreender que as restrições previstas pela Convenção e 
fiscalizadas pelo zelador, são a garantia da consecução do 
benefício geral. Por outro lado, o zelador deve ser esclareci
do de que, não obstante desvinculado do dever de servir par
ticularmente aos condominos, seus eventuais descomedimen
tos podem provocar efervescencia de animas ou anular a mo
tivação daqueles que buscam no seu apartamento, especial
mente no de praia, o seu refugio de paz, de saude e de des
canso. 

3.0 - Observa SILVA PEREIRA que a lei não cuidou da 
figura do zelador ("Condomínio e Incorporações, subordinan
do o do sindico, confere-lhe diversas e complexas tarefas. O 
citado autor, no entanto, depois de admitir que o zelador 
"não passa de um empregado admitido pelo sindico, aceita 
também "não ser ele pessoa da confiança do sindico" (ob. 
cit., p. 165). E acrescenta que, como mero empregado, o 
zelador tem autoridade para advertir os condominos em ca
soso de desrespeito às normas disciplinares do edifício. Acaba 
o jurista mineiro por concluir que o zelador, sob um certo 
aspecto, é delegado do sindico "que por seu intermédio, pre
enche uma parte das suas atribuições legais e convencionais 
(ob. cito p. 166). 

4.° - Consideradas as normas legais da matéria e a es
truturação do condominio, essa respeitavel opinião merece 
reparos. A unica espécie de delegação prevista pela Lei n.o 
4.591, é a do art. 22 § 2.0, em que se focaliza a transmissão 
de funções administrativas a pessoas de confiança do sindi
co. Ê bem de ver que o zelador, por natureza das funções 
que lhe caber, é um cumprido r de instruções, e não um de
legado, em nenhum sentido. Por outro lado, se entendido o 
verbo advertir com o sentido de avisar, estariamos de aCOr· 
do. Mas, se advertir deva equivaler a admoestar ou censurCLJ' 
o descabimento da atribuição é de primeira evidencia, pois 
não se ajusta à condição de empregado do zelador com a po
sição dos condôminos, seus empregadores, para efeito das 
leis trabalhistas, sem embarg'o da sua subordinação funcional 
ao sindico. 
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5.° - Por certo, o zelador tem a sua autoridade. Mas 
não a de um feitor. Nem é um chefe de disciplina. Não en
cama os poderes do sindico, na ausencia deste, como muitos 
podem erroneamente pensar, ou como alguns zeladores pa
recem aceitar. 

Mas também não é uma figura decorativa ou passiva. 
Sua posição regulamentar, no mecanismo condominial, é de 
responsabilidade e necessária. Como nota CARLOS MAXI
MILIANO, ela representa a garantia indispensável da paz e 
de ordem do conjunto, o traço de união entre os moradores, 
o administrador e a autoridade municipal ou de segurança 
publica. Sob as ordens do sindico ou de quem suas vezes 
fizer, o zelador desempenha o papel de vigilância continua 
do edificio. No sentido global, suas funções são complexas, 
não podendo guiar-se no relacionamento com os condomínos, 
na base da só intuição ou do puro arbitrio pessoal, nem per
manecerem indefesas ao sabor de interesses particulares dos 
ocupantes de unidades autonomas. 

6.° - É intuitivo que a zeladoria de um edificio de apar
tamentos não pode ficar a mercê do genio, do temperamento 
e das tendencias do seu titular em aberto confronto com o 
genio, o temperamento e as tendencias de dade são insufi
cientes para o alvado que o sindico e sua autoridade são insu
ficientes para o alcance do correto entrosarnento de tais re
lações. Tal entrosamento não se consegue com simples im
pulsos pessoais em situações concretas, mas com o estabele
cimento de normas. Somente estas evitarão ou poderão re
duzir as vicissitudes, os atritos e, não raro, os escandalos 
constrangedores capazes de abrir caminho para outras con
sequencias imprevisiveis ou perigosas. As normas que ofe
recemos não tem qualquer carater discriminatorio. A nin
guém favorece ao custo do prejuízo de outrem ou de qual
quer função. E a todos beneficia. São claras e simples. 
Oferecem a vantagem de lembrar a todos que têm interesse 
na manutenção do conceito do seu edificio. 

7.° - A ação e a eficiencia do trabalho do zelador é 
apoiada pelo princípio da substituição eventual do sindico ou 
de subsindicos na forma da lei (art. 22 § 6.°), pela coopera
ção de qualquer condomino na ausencia destes, para assun
tos de disciplina ou de administração de mera rotina. Tal 
princípio, que poderá ser regulamentado, é um componente 
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natural da simetria do sistema. Sua necessidade aparece 
com mais nitidez nos edificios em que o sindico não tem re
sidencia permanente. Deve corrigir a viciosa hipertrofia da 
ação do zelador de que alguns sindicos são tributários. Per
mitindo, limitadamente, aproveitar a contribuição de cada 
condomino, nos setores apontados, o princípio, na sua corre
ta execução, poderá despertar preciosa animação da cons
ciência da vida em condominio. No exercício esporadico de 
certa autoridade, nos limites regimentais, em colaboração 
com o sindico - cada condomino deverá sentir-se não mais 
um alheado, como frequentemente ocorre, mas um interes
sado permanente na harmonia geral. Por outro lado, ficará 
o zelador aliviado de constantes tensões nervosas, podendo 
dar melhor e mais conveniente aproveitamento da sua aten
cão aos demais setores do seu trabalho. Com o correr do 
tempo, verse-á que a aplicação do mecanismo do sistema for
necerá valiosa fonte de orientação dos condominos para a 
escolha dos órgãos de administração do condominio. 

DAS NORMAS 

1.0 - É dever do zelador e dos seus auxiliares tratarem 
os ocupantes das unidades autonomas, condominos ou não, 
com o devido respeito e atenção, e como tal, o zelador e seus 
auxiliares devem ser tratados. 

2.0 - O zelador não dispõe de poder executivo disci
plinar sobre os ocupantes das unidades autonomas e seus 
familiares. 

3.0 - Diante de quaisquer irregularidades ou de viola
ção de normas regulamentares do condominio, a autorida
de do zelador, sempre comedida, projeta-se, antes de mais 
nada, em atos de esclarecimento, de orientação e de recorda
ção das regras estabelecidas neste instrumento, limitando
-se a sua intervenção pessoal - aos atos de persuasão. 

4.0 - O dever do zelador, baseado na vigilância con
tínua do edifício, é de comunicar imediatamente ao sindico 
ou substituto eventual, quaisquer irregularidades havidas no 
edificio ou na sua utilização pelos ocupantes das unidades 
autonomas, inclusive as que não conseguiu superar ou re-
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solver com esclarecimento, orientação, recordação do regi
mento interno e com a persuasão. 

5.0 - Em caso de rebeldia, de alteração ou de perigo 
de a.lteração de animos, o zelador se absterá de prosseguir no 
contato direto com o ocupante, levando o caso ao conheci
mento dos pais ou responsável, se se tratar de menor, ou na 
ausencia daqueles, e no caso de maiores, ao conhecimento do 
sindico ou substituto eventual, para a adequada solução. 

6.0 - Em caso de conduta danosa ou perigosa de qual
quer ocupante da unidade autonoma, condomino ou não, que 
mostre, por qualquer razão, não possuir no momento, con
dições de entendimento do carater dos próprios atos, fica o 
zelador autorizado a empregar os meios necessários para evi
tar ou diminuir os danos causados e obstar o perigo, buscan
do, se necessário, o auxilio de outras pessoas ou da autori
dade policial. 

Em tais casos excepcionais, deve o zelador, se possível, 
obter testemunhas do episódio e das suas providências. 

Princípio da substituição eventual do sindico. Ausen
tes ou impedidos o sindico ou subsindicos, fica facultada a 
sua substituição eventual por qualquer condomino que este
ja presente, para assuntos de disciplina ou de administração 
de mera rotina. 

Conhecimento das normas por todos - Aprovadas as 
normas para integrarem a Convenção de Condominio uma 
cópia deve ser entregue ao zelador que, depois de nela apor 
o seu ciente e a subscrever, a devolverá ao síndico. Desta 
cópia, já assinada pelo zelador, deverão ser extraidas outras 
cópias para serem distribuidas aos condominos de todas as 
unidades autonomas, comunicando estes ao sindico o respec
tivo recebimento com data e assinatura. 

(Transcrito "O Estado de São Paulo"). 
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DIREITO TRIBUTÁRIO: 

A RENDA DE IMóVEIS 

Nilton Machado Barbosa 

É muito comum afirmarem alguns proprietários de imó
veis que preferem aplicar dinheiro na aquisição de lojas e 
prédios destinados a finalidades comerciais ou industriais -
ao invés de fazê-lo em casas ou apartamentos - porque, se
gundo eles, referidos imóveis oferecem boa renda ao capi
tal empregado e concedem grandes vantagens aos locadores. 

É inegável que o investimento imobiliário atualmente 
oferece - qualquer que seja ele condições muito propícias 
ao investidor porque, além do aluguel recebido pelo arren
damento, o locador incorpora ao seu patrimônio, sem que 
às vezes o perceba, a valorização crescente que incide sobre 
o imóvel de sua propriedade. 

É fora de dúvida também que o aluguel inicial das lo
cações de imóveis destinados a finalidades comerciais ou in
dustriais é livre, podendo as suas majorações posteriores 
também serem desde logo estabelecidas livremente no início 
do contrato. 

Mas é bom frisar que se o contrato de locação referen
te a tais prédios for escrito e de prazo igualou superior a 
cinco anos, disporão os seus locatários, então, da proteção da 
denominada Lei de Luvas - Decreto número 24.150, de 1934 
- de modo que, já na primeira renovação do ajuste, se o in
quilino não concordar com o aluguel e com as demais con
dições oferecidas pelo proprietário, poderá ingTessar em 
Juizo com uma ação renovatória a fim de tentar obter o alu
guel e as condições que lhe sejam mais favoráveis. 

Convém observar, contudo, que nos contratos escritos 
de prazo até quatro anos, por exemplo, ainda que o prédio 
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seja ocupado para o exerCIClO de atividades COmerCiaIS ou 
industriais, não goza o seu inquilino da proteção da mencio
nada Lei de Luvas, de modo que, não havendo acordo para 
a renovação da locação, poderá o locador retomar o prédio 
para atender à sua mera conveniência, sem necessidade de 
justificar a sua pretensão em Juízo. 

Mas, na locação residencial, cujo contrato seja agora es
tabelecido não há também nenhuma restrição à fixação do 
aluguel inicial e dos seus reajustamentos posteriores e - ain
da mais - seja qual fôr o prazo do ajuste, a locação não se 
prorroga compulsoriamente, podendo ser judicialmente res
cindida, sem necessidade de justificação do pedido. 

Sendo assim, em contratos de prazo até quatro anos, 
não há, como se vê, pràticamente nenhuma diferença de tra
tamento legal entre as locações residenciais e as não-resi
denciais, de modo que o investidor pode aferir sua conveniên
cia observando apenas o melhor aluguel que possa obter em 
cada uma delas. 

36-

(Da "Tribuna de Justiça") 

nOU:"BI D,\ ASSOCI.\Ç,\o DOS SEnSE:\TUÁRlOS 
DE JU\'l'lÇ.\ DO 1':>;1'.\[>0 DE S.lO PAULO * 



EXERCíCIO DA ADVOCACIA: 

ADVOGADOS DO BRASIL ATUAL 

Carlos A. Dunshee de Abranches 

o aniversário da fundação dos cursos jurídicos enseja, no 
ano do Sesquicentenário da Independência, uma oportuna 
revisão do papel do advogado no presente e no futuro de 
uma nação que, depois de estruturar a sociedade multiracial 
melhor sucedida no mundo moderno, luta pela integração 
de um território de 8,5 milhões de km2 e pela conquista do 
desenvolvimento e da justiça social para 100 milhões de ha
bitantes, na era da ciência e da tecnologia. 

Essa revisão não é fácil porque terá que ser feita num 
período de exercício de poderes excepcionais pelo Executivo, 
cuja ação se expande em todos os regimes políticos; penodo 
de reforma institucional e material do Legislativo, para so
breviver à crise universal dos Parlamentos; e de um Judi
ciário que, assoberbado pelo crescimento dos litígios, cada 
dia mais afasta-se do lema democrático: Justiça rápida e ao 
alcance de todos. 

O homem da lei teve função destacada na formação da 
nossa nacionalidade desde a Independência, passando pela 
República e até a Revolução de 64. Das Faculdades de Di
reito, na falta de instituições universitárias capazes de pre
parar economistas, administradores sociólogos e cientistas 
políticos, saiu a grande maioria dos estadistas, homens pú
blicos e empresários que, com todas as improvisações típicas 
dos povos latinos, nos trouxeram até o limiar desta arranca
da histórica, que ora se abre ao Estado brasileiro na comu
nidade internacional. 

Nos últimos anos, porém, o apreço ao bacharel, ao advo
gado e ao jurista em geral, declinou neste pais, na medida 
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em que alguns deles deixaram de acompanhar a evolução 
econômica, política e social e em que se apegaram a concei
tos teóricos que não correspondem às realidades dos nossos 
dias. Essa perda de prestígio no novo contexto da vida bra
sileira chegou ao ponto de a palavra bacharel adquirir uma 
conotação negativa, ao lado de expressões como político pro
fissional, deputado baiano e outras semelhantes. E não falta 
quem queira injustamente misturar as figuras do bacharel, 
do advogado e do jurista dentro do conceito de bacharelice, 
como vício de falar muito ou de agir sem objetividade. 

Os vários diagnósticos oferecidos para explicar estes ma
les apontam fatores como deficiência do ensino jurídico, fra
queza econômica das profissões liberais, impopularidade das 
funções legislativas, perda de confiança nos tribunais, des
prestígio dos órgãos de classe (que os jovens advogados cri
ticam, sob alegação de serem integrados por "medalhões"), 
aumento da concorrência, redução do nível cultural e técni
co da ad vocacia, etc. 

Como todas as generalizações, nenhuma destas explica
ções é verdadeira, se tomada isoladamente e todas têm um 
pouco de razão, se consideradas em conjunto. Na verdade, 
esses fatores sempre existiram em outras épocas e não são 
fenômenos peculiares ao nosso meio. Pode-se dizer que cada 
país tem os médicos, os engenheiros, os cientistas ou os advo
gados que merece, porque todos eles refletem as necessida
des e a capacidade das sociedades onde são formados e na 
qual se destinam a atual. 

É forçoso, porém, reconhecer que uma parte da classe 
jurídica não foi preparada, nem se adaptou para acompanhar 
a evolução da vida brasileira e das transformações sociais 
além das nossas fronteiras. Apeguam-se alguns deles, a prin
cípios superados ou a conceitos grandiloquentes, mas vazios 
de sentido nos dias atuais. Outros se batem sincera e bra
vamente por concepções absolutas de liberdade e de demo
cracia, olvidando outros aspectos relevantes do Direito, tais 
como o equilíbrio indispensável entre liberdade e autoridade, 
entre direito individual, ordem social e segurança coletiva. 

Foram, portanto, lapidares as palavras do representan
te da Ordem dos Advogados quando, no dia 11 de agosto, 
fez a apologia da "liberdade dentro da ordem porque há uma 
disciplina da liberdade no estado de direito. Liberdade com
patível com a segurança, porque o estado de direito não é o 
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reinado da insegurança e da guerra revolucionária, mas o 
império da Lei e da Justiça, adversário tanto dos sangrentos 
assaltos da subversão quanto dos excessos "ilegais da re
pressão." 

Todos concordamos sobre a necessidade de restabelecer 
a independência do Judiciário, mas a maioria dos causídicos 
não se satisfaria com a revogação pura e simples da disposi
ção constitucional transitória que alcança os magistrados. 
Querem eles, com razão, as urgentes reformas reclamadas 
pelo mecanismo judiciário, tanto da União como dos Estados. 

Nenhum bacharel, advogado ou jurista, digno desse no
me, será insensível aos abusos de poder noticiados pela im
prensa, mas quase todos lamentam que tais fatos sejam ex
plorados com finalidades políticas ou ideológicas e enten
dem que o que cabe é denunciar objetivamente às autorida
des competentes os responsáveis por esses atos delituosos, 
de acordo com a Constituição e a Lei n.o 4.898, de 1965, que 
integram o próprio direito revolucionário. 

O advogado, como profissional competente, consciente 
de seus deveres na realização da Justiça Social e de sua in
dependência, é um dos instrumentos indispensáveis para 
alcançar o desenvolvimento do Brasil. 
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DIREITO CIVIL: 

ESTRUTURA DA PROPRIEDADE 
HORIZONTAL 

Orlando Gomes 

Professor Catedrático da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia 

Ao contrário do que supõem alguns escritores, interessa 
determinar se, na propriedade horizontal, o terreno é bem 
principal ou acessório, se, por outras palavras, subsiste a re
gra "superfícies solo cedit" ou se foi substituída pela regra 
oposta "solum cedit superficiei". 

A norma de direito comum indica o solo como bem prin
cipal, e como acessório tudo o que nele se incorpore, acessão 
ou benfeitoria. 

Ao definir os bens imóveis, o Código Civil distingue-os 
em três espécies: 1.0) os que o são por sua própria nature
za; 2.°) os que o são por acessão física; 3.0) os que o são por 
acessão intelectual (1). 

Os edifícios incluem-se na segunda categoria. A sua 
condição de acessório do solo está confirmada no art. 547 do 
mesmo Código. "Tudo o que constrói sobre o solo ao pro
prietário do solo pertence", na esteira da pura tradição ro
manística. 

O princípio aplicar-se-ia ao edifício de apartamentos 
construído em terreno alheio se a lei não exigisse que o solo 
pertença em comum aos donos das unidades isoladas, em 
fração ideal expressa sob forma decimal ou ordinária (2). 

(1) CC. art. 43. 
(2) Lei n.' 4.591, art. 1.', § 2.9. 
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Tendo exigido, a propriedade do apartamento presume 
a do terreno, em condomínio forçado. Nem assim se elimi
nou, entretanto, o problema. 

As soluções oferecidas, em tese, pela doutrina são as se
guintes: 1.0) o solo é o bem principal; 2.D) a unidade inde
pendente é o bem principal; 3.0) não há primado do solo 
sobre o apartamento, nem do apartamento sobre o solo. 

A primeira solução funda-se na regra tradicional de que 
toda construção é acessão do solo, sej a qual for o seu valor (3). 

A segunda, em fundamentos que são deduzidos mais 
adian te (4). 

A terceira assenta na idéia de que o edifício e o solo, 
formam um todo, constituindo a propriedade horizontal fi
gura jurídica de natureza complexa na qual não se pode di
zer se é principal a unidade autônoma ou o terreno ideal
men te repartido. 

Aceita essa explicação, dentre outros, Pontes de Miran
da, para quem, no regime do decreto n.O 5.481, a lei não 
fez principal o apartamento e acessório o resto, nem prin
cipal o indiviso e acessório o diviso (5). 

No dizer desse autor, nem o apartamento nem o terreno 
primam no sentido de principalidade. 

Acolheu essa opinião, ainda no regime do referido de
creto, o Prof. Caio Mário, alegando que a conjugação dos dois 
direitos (sobre o apartamento e o terreno) é tão íntima, que 
não se pode atribuir a um ou a outro a preeminência para 
afirmar qual a principal e qual a acessória (6). 

Com esse raciocínio não se resolve, todavia, o problema, 
senão que se deixa de enfrentá-lo, porquanto consiste, não 
em definir as relações entre os condomínios, mas o vínculo 
entre bens integ'fantes do objeto de uma só e mesma rela
ção jurídica. 

(3) Apoiados em Melo Freire, Lafaiete e Lacerda de Almeida 
sustentaram que o terreno deve ceder ao edificio se este vale muito mais. 

(4) Quem primeiro acolheu entre nós esta solução foi Orlando 
Ribeiro de Castro, in "A Propriedade dos Apartamentos", pág. 13. 

(5) "Tratado de Direito Predial", tomo lI. pág. 148. 
(6) "A propriedade horizontal no novo Regime de Condominio". 

pág. 32. 
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É conhecida a estrutura jurídica da propriedade hori
zontal. Constitui-se de um conjunto de propriedades exclu
sivas de unidades independentes incorporadas no mesmo edi
fício, completada pelo condomínio forçado, do terreno e de 
partes da construção que não podem ser privativas. Defini
ram-na bem os autores do parecer da Câmara corporativa 
portuguesa' sobre o decreto que originou a lei n.o 40 .333, 
aproveitada no novo Código Civil (art. 1.414 e segs.). Nesse 
documento, assim, se descreveu a estrutura da propriedade 
horizontal - "cada proprietário tem um direito exclusivo, 
mas, para que esse direito constitua propriedade de uma ca
sa incorporada no solo, é integrado por uma comunhão nas 
partes não exclusivas do prédio, que assegura ao proprietá
rio, na medida do possível, a plenitude da propriedade de 
raiz" (7). 

Esse direito é tratado unitariamente pela lei, mas o 
objeto em que incide é misto - constituído por uma habita
ção exclusivo, que é o principal, e de coisas comuns, que é 
o acessório (8). Seu titular é simultaneamente proprietário 
singular e comproprietário. 

Significa-se, nessa descrição de estrutura da propriedade 
horizontal, que tudo quanto não é objeto de propriedade ex
clusiva pertence em condomínio aos donos dos apartamen
tos ou unidades, mas em caráter acessório, por ser comple
men to necessário da propriedade de cada um. 

Outra não é a estrutura dessa figura jurídica no Brasil, 
porquanto o legislador também adotou o sistema dualista. 

!
Entre nós , portanto, o terreno também é acessório do apar
tamento. 

Se é certo, com efeito, que sem ele e as partes comuns 
do edifício não seria possível a existência de propriedade ex
clusiva de unidades autônomas, forma-se entre estas e aque
le uma relação de subordinação, vale dizer, como observa 
Ferranti, de acessoriedade (9). 

Na propriedade horizontal o solo é, com efeito, acessó
rio do apartamento, "não só porque representa em valor 

(7) Transcrito in "A propriedade horizontal do Código Civil" , de 
Rui Vieira Miler, Liv. Almedina, Coimbra, 1968. 

(8) Parecer, cit. 
(9) "I! libro della proprie tá", 2." ed., pág. 806. 

BOLETL'd DA ASSOOL~ÇÃO DOS SERVENTUARIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTADO DI9 S"O PAULO * 



maior do que a utilização das partes comuns, mas também 
por que na relação jurídica apresenta predominância a idéia 
deste". 

É acessório principalmente porque se acha ligado ao 
apartamento para servi-lo no sentido de estar destinado ao 
seu uso perpétuo. Aplica-se-lhe, pois, a regra de que o aces
sório segue o principal, estatuindo a lei, não só que a cada 
unidade cabe, como parte inseparável, uma porção ideal do 
terreno, como também que o terreno é insuscetível de alie
nação destacada de respectiva unidade (10). 

Se é certo que, por efeito desse axioma, o proprietário 
que aliena a coisa principal aliena ao mesmo tempo as coi
sas acessórias, não há dúvida de que, à vista do disposto no 
art. 3.0 da lei n. O 4.591, o terreno, na propriedade horizon
tal, é acessório do apartamento, pois ao vender ou doar este, 
o proprietário está também vendendo ou doando a fração 
ideal do terreno a que corresponde. 

Por outro lado, acessório é o bem que, para existir, de
pende do outro. Ora, na propriedade horizontal, pode ha
ver propriedade exclusiva de garagem sem lhe ser atribuida 
fração ideal especifica do terreno (11). 

Enfim, para resumir, a fração ideal do terreno não tem 
individualidade jurídica própria. 

A demonstração de que bem principal é o apartamen
to, encontra confirmação ostentativa em consequências que 
decorrem do caráter acessório do solo. Frédéric Aeby (12) 
assinala algumas dessas consequências à luz do direito posi
tivo belga, dentre as quais a de que os diversos proprietários 
de apartamentos a construir não estão obrigados a se ceder, 
mutuamente, o direito de acessão relativo à fração do terre
no correspondente à unidade de sua exclusiva propriedade. 
Também entre nós não é necessária essa mútua cessão. 

(lO) Arts. I.', § 2: e 3.°, da lei n." 4.591. 
(11) Art. 2.', § I.', da lei n.' 4.591. 
(12) "La propriété des appartements", págs. 79, 80 e 181. 
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A natureza acessona do solo está pressuposta na dispo
sição legal que obriga o condômino a abandonar sua parte 
no terreno na ocorrência de sinistro que destrua mais de 2/3 
da edificação (art. 14 da lei n.o 4.591). Decidida a recons
trução de edifício pela maioria, ser-lhe-ão adjudicados as fra
ções da minoria, que a ele se opôs (art. 15). Admitiu-se, 
pois, que a reconstrução é uma obrigação "propter rem" do 
solo, despojando-se o condômino de "jus prohibendi" e con
vertendo-se em obrigação a faculdade de reconstruir. 

Mas a propriedade do apartamento somente se adquire 
após a concessão do "habite-se" pela autoridade administra
tiva, para a respectiva averbação. No entanto, o aparta
mento a construir é uma coisa futura, e, se é certo, que se 
pode transcrever o contrato de venda de uma casa em cons
trução por que a casa é acessório do solo, tal não se admite 
com o apartamento por que o terreno é, ao contrário, aces
sório da construção. 

Por outro lado, constituem-se constantemente hipotecas 
sobre apartamentos a construir, isto é, hipotecam-se bens ine
xistentes no momento da constituição de direito de garan
tia, o que se não compreende se a fração ideal do terreno for 
considerada acessório do apartamento. 

Pelo visto, a falta de uma definição de legislador a 
respeito de acessoriedade do solo tem sido fonte de confu
sões e contradições. 

(Da "Tribuna d·a Justiça"). 
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A OR.GANIZAÇXO JUDICIÁRIA DO JAPÃO 

Estampamos, abaixo, interessantes observações sobre a 
organização judiciária do Japão, feitas pela Dra. MIEKO 
FUJJI, funcionária do Cartório do 2.0 Ofício Civel da Capi
tal, quando de sua viagem de estudos àquele país, - obser
vações essas que tivemos a oportunidade de extrair do rela
tório por ela apresentado à EGREGIA CORREGEDORIA GE
RAL DA JUSTIÇA DO ESTADO, referente aos mesmos es
tudos: 

"ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA DO JAPÃO" 

Até a promulgaçãa da atual Constituição (a de 1946) o 
Imperador e o Gabinte tinham o poder de promulga~' leis 
que diretamente afetavam os direitos e as obrigações do povo. 

Sob a Constituição de 1889, no campo judicial, as côrtes 
estavam sob a supervisão geral do Ministério da Justiça que 
era um membro do Gabinete, embora os juízes no exercício 
do poder judicial independessem dêle. As côrtes ordinárias 
tinham jurisdição restrita sobre as ações civis para decidir 
letígios entre cidadões privados e as criminais para punir os 
culpados. Havia Côrtes especiais, tais como: as administra
tivas e as militares. 

A atual Constituição trouxe drásticas inovações na es
trutura política do país, bem como no campo judicial. De
clara que o poder soberano reside no povo e que o Impera
dor é somente o simbolo do Estado. A separação de pode
res é feita sem qualquer restrição. A Dieta tornou-se orgão 
exclusivamente legislativo do Estado e as ordenações impe
riais e as do Gabinete são somente emanadas para executar 
as provisões da Constituição e das leis. 
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o poder executivo foi confiado ao Gabinete o qual no 
exercício dêste poder é coletivamente responsável com a Dieta 
e pode ser exonerada pela resolução de não confiança da 
Câmara dos Deputados da Dieta. 

Ao supremo Tribunal e aos tribunais inferiores foram 
entregues o poder judiciário total. Foram abolidos os tribu
nais administrativos e militar. É assegurada pela Consti
tuição a independência dos juízes no exercício de sua cons
ciência. 

O poder judiciário encontra-se em pé de igualdade com 
os demais podêres não somente sob o aspecto formal (um dos 
dos três poderes do Estado) como também substancialmente 
falando. Reflexo disso é o fato de que o Presidente do Su
premo Tribunal coloca-se no mesmo plano do Presidente da 
Assembléia Legislativa da Câmara dos Deputados, do Pre
sidente da Câmara do Conselho, do Primeiro Ministro e ou
tros juízes do Supremo Tribunal como os ministérios do 
Gabinete. 

Simultâneamente com a Constituição, criou-se uma no
va organização judiciária na qual se prevê cinco espécies de 
tribunais: o Supremo Tribunal, Tribunais Superiores, Tri
bunais Distritais, Tribunais de Família, e Tribunais sumários. 

O supremo Tribunal, com séde em Tóquio, é a côrte 
mais alta do Japão. Compõe-se de 15 juízes, incluindo o 
Presidente do Supremo Tribunal na sua sala de audiência, 
há três quadros representando as qualidades que um juíz 
deve possuir: a sabedoria, a delicadeza e a coragem, todos 
tendo como figura central o príncipe herdeiro Shotoku. 

O Supremo Tribunal não tem competência originária. 
Ele só jlulga em gráu de apelação de decisões de Tribunais 
superiores em razão da inconstitucionalidade ou grosseira 
violação de leis ou regulamentos. 

Em 19'47 foi estabelecida no Supremo Tribunal o Insti· 
tuto Legal de Treinamento e Pesquisa, instituto exclusiva
mente educacional para profissões leg·ais. Todos os aspiran
tes a juízes, promotores públicos e advogados, após um con
corrido exame, têm dois anos de treino prático neste insti
tuto. Portanto, o exercício da advocacia requer um difici
limo exame o que leva a grande maioria de bacharéis em 
Direito às profissões das mais variadas. 
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Os assuntos administrativos judiciais, tais como, a de
signação do posto de juízes, a determinação e remoção dos 
funcionários do tribunal, exceto de juízes, negócios finan
ceiros do tribunal e outros, são determinados pela Assem
bléia Judicial de 15 Juízes, auxiliada por um órgão (a secre
taria Geral) criado para este fim. 

Os tribunais superiores estão situados em oito grandes 
cidades do Japão: Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima Fukuo
ka, Sendai, Sapporo e Iakamatsu. Cada Tribunal Superior 
tem sua própria jurisdi<;ão territorial sobre uma das oito 
partes do Japão, respectivamente: Kanto, Kinki, Chubo, 
Chugoku, Tihô, Kiyushu Tiho, Tohoku, Hokkaido e Chikoku. 
Alguns Tribunais têm sucursais em número de seis (6) ao 
todo. 

Os Juízes que compõem os Tribunais Superiores são em 
cerCli de 280, incluindo os oito (8) presidentes do Tribunal, 
mas eles são frequentemente assistidos pelos Juízes dos Tri
bunais Distritais especialmente designados. 

Em regra, êstes Tribunais têm jurisdição sobre os casos 
de apelação de julgamentos provindos de Tribunais, distri
tais ou de Família. 

Os casos criminais originários do Tribunal Sumário con
tudo, apelam diretamente aos Tribunais Superiores embora, 
em ações civis da decisão do Tribunal Sumário, o recurso de 
apelação de 1.a instância é no Tribunal Distrital e de se
gunda e última instâncias ao Tribunal Superior 

Os Tribunais superiOTes, excepcionalmente, têm com
petência originária para julgar letigios de eleição, petição 
de Habeas-Corpus e casos de insurreição. 

Em Tokyo, o Tribunal Superior tem a competência ori
ginária para julgar das decisões dos tribunais quase-judi
ciais como a Fair TJ."ade Commission ou Patente Bureau. 

Os Tribunais Distritais são em número de quarenta c 
nove (49) em) todo o país e têm a sua jurisdição territorial 
sobre os seus respectivos distritos judiciais, cuja área, com 
excessão de Hokkaido, é a mesma daquela de cada Prefeitura. 
As suas sucursais são em número de duzentos e quarenta 
(240) ao todo, e há cerca de oitenta (80) juízes e quatrocen
tos (400) juízes auxiliares. 
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A sua competência, principalmente, é originária mas em 
casos civis, tem competência para julgar em grau de recur
so das decisões dos Tribunais Sumários. 

Nos Tribunais Distritais os casos são julgados por um 
juiz singular ou um corpo colegiado de três juizes depen
dendo da natureza e importância do caso. 

Na prática, todavia, a maioria dos casos é jUlgado pelo 
Juiz singular. Em grau de apelação, porém, requer-se o co
legiado de três juízes. 

Em Tokyo tivemos a oportunidade de pesquizar alguns 
aspectos do serviço cartorário. Há 35 (Cartórios) BU sendo 
15 especializados. Normalmente em cada BU, funcionam 
5 escreven tes, 1 1/ 2 estenógrafos (equivalente a 2 para 3 
Bus) e 3 juízes, embora o maio!.' BU se componha de 35 es
creventes e de até 11 juízes. Nos Tribunais distritais, espe
cialmente, em Tokyo, o número de oficiais de justiça sobe 
a 12 e 154 juizes. 

A duração das ações é de cêrca de 6 meses a 5 anos, de
pendendo da complexidade ou não das mesmas. A ação de 
Despejo termina em cêrca de um ano, em média. O valor 
da causa, na Ação de Despejo, por falta de pagamento é a 
metade do valor venal da propriedade. 

A citação é feita geralmente através dos serviços do 
Correio, mas excepcionalmente requer-se a intervenção de 
oficiais de justiça. No mandado de citação consta a data 
para a apresentação da contestação que poderá ser feita oral
mente na primeira audiência. Esta é marcada para mais ou 
menos 30 dias após a entrada da petição inicial. 

Outro fato que nos chamou a atenção foi a existênc' 
de duas salas para a requisição e consulta de autos respeci! 
vamente de ações civis e criminais, porta.nto, não tumultuan
do as dependências do cartório cujos escreventes trabalham 
de portas fechadas. 

Os Tribunais de Família, criados em 1949, são tribunais 
especiais e julgam casos domésticos e de delinqüência juve
nil (menor de 20 anos de idade) e adultos acusados de cri
mes contra a segurança dos jovens. 

Os Tribunais de Família têm sucursais localizadas nos 
mesmos locais que os Distritais. Cêrca de 190 juízes, 150 juí-
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zes assistentes e 1.400 agentes examinadores do Tribunal de 
Família são designados para êstes Tribunais em todo o país. 

Nos Tribunais de Família, todos os casos são julgados 
pelo Juíz singular com largo uso dos agentes de prova. í:stes 
agentes devem ter pelo menos grau universitário relaciona
do com as ciências sociais (psicologia, sociologia pedagogia 
ou serviço social). Eles devem ter três anos de prática e en
tão entram para o Instituto Nacional de Treinamento e Pes
quisa, para os Agentes de Prova aonde têm um ano inteiro 
de treino teórico e uma parte de pesquisa. Após graduados, 
eles são considerados Agentes independentes. 

É exemplar o aparelhamento e a disposição humana de 
que dispõe o Tribunal de Família, cujo edifício inaugurado 
em 1966, tem oito andares distribuídos em 4 superiores para 
ações domésticas, divórcio, por exemplo, e quatro inferiores 
especialmente para menores. 

Os Tribunais Sumários são distribuídos em todo o país 
em número de 570 e 760 juízes. Têm competência para jul
gar casos civeis que envolvam reclamações que não superem 
a aproximadamente CrS 4.500,00) e certos casos criminais 
secundários previstos em lei. 

A punição que pode ser imposta pelos Tribunais Sumá
rios é limitada a prisão relativamente curta ou multa. Quan
do se requer prisão longa, os casos devem ser transferidos 
aos Tribunais Distritais. 

Todos os casos nos Tribunais Sumários são julgados pe
los juízes singulares. 

INSTITUTO DE TREINAMENTO E PESQUISA 
DE ESCREVENTES 

O Instituto de Treinamento e Pesquisa de Escreventes 
foi estabelecido pelo Supremo Tribunal em 15 de abril de 
1950, a fim de educar e aperfeiçoar os escreventes e taqui
grafos de tribunais, através de aulas práticas e teóricas. 

O quadro geral de funcionários do Instituto, a grosso 
modo é constituído de Diretor Geral, incumbido da direção 
da parte educacional (intelectual) e de supervisionar os de
mais funcionários, de instrutores, de Chefe Geral da Secre
taria e demais funcionários. 
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o Diretor Geral é nomeado pelo Presidente do Supremo 
Tribunal, dentre os instrutores, os quais ministram a edu
cação intelectual, sob as ordens do superior hierarquico. 

O Supremo Tribunal, em alguns casos excepcionais 
quando entender que seja necessário, permite o estabeleci
mento de sucursais. 

Conforme já tivemos a oportunidade de citar há sete lo· 
calidades aonde funcionam os Tribunais Superiores, n03 
quais existem as filiais do Instituto. 

Os Escreventes: - A educação no instituto é realizada 
dentro de duas grandes divisões: a chamada Educação e 
Treinamento. 

Na divisão de Educação admitem-se anualmente apenas 
os bacharéis em Ciências Juridicas, em número de 50 me
diante prévio e rigoroso exame vestibular. 

As matérias constantes deste curso são: Direito Civil, 
Direito Civil Seminário, Direito Penal, Direito Penal-Seminá
rio, Direito Comercial, Direito Administratvo, Direito de Tra
balho, Prática, Direito Processual Civil, Direito Processual 
Penal, Direito das Execuções, Falência, Direito do menor, Di
reito Processual da Família e Educação Geral. 

O curso tem a duração de um ano, após o qual os alu
nos são considerados aptos a exercer a função de escreventes 
dos tribunais. 

Aqueles que almejam a mencionada profissão, embora 
não formados em Direito mas têm grau universitários (in
clusive College) mediante aprovação no exame Vestibular são 
admitidos no curso, em divisão especializada, a fim de cur
sar durante 2 anos, três meses dos quais submetidos as aulas 
práticas em Tribunais Distritais e de Família. As matérias 
aqui ministradas, excetuando-se o Direito das Execuções e 
Falência, são Direito Constitucional, Sistemática do Direito 
Administrativo e Execução Falimentar. 

Na 2.a divisão, todos os participantes do Instituto, Che
fes de escreventes, Chefe Adjunto de Escreventes, os quase 
graduados, enfim, todos aquêles que estão ligados a servi
ços do Tribunal são treinados, aperfeiçoados e encaminha
dos aos tribunais superiores, de Família ou Distritais, res
pectivamente. 
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Os Estenógrafos: - No instituto formam, também os 
estenógrafos de tribunais. 

Os funcionários dos t.ribunais que tenham o curso mé
dio ou o equivalente, aprovados no exame vestibular e que 
desejam ser estenógrafos, recebem a devida instrução du
rante dois anos no instituto. 

As matérias exigidas no Curso são: estenografia teóri
ca, Estenografia no Tribunal, Estenografia Técnica, Econô
mia, Noções Gerais de Direito, Direito Constitucional, Di
reito Civil, Direito Penal, Direito Comercial, Direi to Proces
sual Civil, Direito Processual Penal e Língua Pátria. 

A máquina estenografica no Japão, foi instalada nos Tri
bunais em 1950. É uma máquina adaptada por Akera Kau
wakami de uma estrangeira. Estas máquinas têm uma dis
posição que permite o uso de mais de um tipo ao mesmo 
tempo. 

Rá dois métodos editados pelo Instituto e um dos seus 
incansáveis professores é o 8r. Keio Sakamoto a quem deve
mos a oportunidade de assistirmos a uma das provas a que 
está sendo submetido o computador eletronico a ser insta
lado nos tribunais japonêses num futuro próximo. 

Atualmente os taquigrafos terminada a audiência são 
obrigados a traduzir os originais registrados em tiras con
forme o modelo. Aliás, as aulas de tradução de textos este
nografadas são ministradas por onze professores. Ora, a fim 
de abolir estes trabalhos, a instalação de um computadõr 
eletronico seria a solução. 

Assim, uma grande indústria de máquinas eletronicas 
está aperfeiçoando um sistema adaptando as atuais máqui
nas estenográficas. 

Nesta etapa o computador eletronico está programado 
para 2.000 caracteres de diversos ramos profissionais. Para 
a próxima etapa prevem a inclusão de siglas internacionais 
(ONU - OEA - UNTACD) além de aumentar o número de 
caracteres para 3.000, além de outros aperfeiçoamentos. 

Concluindo, gostariamos de aplaudir as maravilhosas 
instalações do Instituto, não só sob o aspecto educacional 
como também social e arquitetônico. O Instituto mantém 
um alojamento para homens e mulheres isento de qualquer 
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pagamento, além de receberem, cada aluno, a mesada de 
cerca de Cr$ 375,00. 

Para acompanhar as exigências do complexo mundo mo
derno com seus inumeros e imprevisíveis problemas de todas 
as ordens, os tribunais necessitam de pessoal habilitado e 
constantemente aperfeiçoado. Neste mister acreditamos que 
o Instituto de Treinamento e Pesquisa de Escreventes cum
pre rigorosamente o seu papel. 

Humildemente queremos sugerir as altas autoridades 
competentes a criação de uma instituição similar. 

De todos os assuntos pesquisados, a bolsista, causou a 
mais intensa e a melhor das impressões, além de grande in
teresse, o Instituto de Treinamento e Pesquisas de Escreven
tes, conforme já tivemos a oportunidade de expôr. 

No que tange ao estudQ do comércio Exterior, pretendía
mos nos aprofundar mais, mormente no campo prático, in
clusive através de pesquisas em companhias especializadas, 
conforme fôra tentado, mas por vários motivos alheios a nos
sa vontade não obtivemos sucesso. 

Finalmente lamentamos o grande problema de dificul
dade de língua, mormente no campo jurídico, aliada ao pra
zo que julgamos insuficiente para um melhor aproveita
mento. 

Os nossos sinceros agradecimentos a todos que com bon
dade e compreensão tornaram possível a realização das pes
quisas acima mencionadas. 
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DESTAQUES: 

MINISTRO RODRIGUES DE ALCKMIN 

Alcançou enorme repercussão, em nosso meio social, a 
nomeação do Exmo. Sr. Desembargador José Geraldo Rodri
gues de Alckmin para Ministro do Supremo Tribunal Fede
ral, conforme se pôde verificar não só pelo destaque com que 
foi noticiada pela nossa Imprensa e o elevado número de 
pessoas gradas que foram a Brasília assistir à solenidade de 
sua posse no Pretório Excelso, como também pelas várias ho
menagens que posteriormente lhe foram tributadas, culmi
nando na do banquete realizado dia 17 de novembro último, 
na séde do Círculo Militar de São Paulo. 

Não nos surpreendeu, entretanto, a geral satisfação com 
que foi recebida a escolha de seu nome para ocupar tão ele
vado cargo na mais alta Côrte da Justiça de nosso País, eis 
que, pelos notáveis predicados de ordem intelectual, cultu
ral e ética que exornam seu espírito invulgar, ninguém me
lhor que S. Excia. poderia representar São Paulo no Colé
gio de insignes Juízes que formam a cúpula do Poder Judi
ciário Brasileiro. 

Aliás, nenhum dos ilustres oradores que tiveram a opor
tunidade de lhe dirigir a palavra nas homenagens a que alu
dimos, deixou de ressaltar êsses traços marcantes de sua per
sonalidade, a começar pela realizada em Brasília, logo após 
a sua investidura nas elevadas funções daquele cargo, quan
do o eminente Desembargador Márcio Martins Ferreira, 
atual Presidente da Associação dos Magistrados de São 
Paulo, o saudou em brilhantissimo discurso, salientando que, 
além de "admirável Juíz, é Rodrigues de Alckmin, também, 
um notável Professor de Direito Civil e de Direito Proces
sual Civil. A cátedra o fascina de tal modo que jamais po
deria viver longe dela. Leciona por amor ao estudo e à mo
cidade estudiosa, que o aplaude pela limpidez do seu ma-
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gistério fluente, onde cada palavra ressoa uma inesquecível 
lição. E acha, ainda, tempo suficiente para realizar pales
tras e conferências, abordando os mais palpitantes assuntos 
de natureza jurídica. No seu afã de aperfeiçoar a cultura 
do Direito, procura todas as oportunidades possíveis para 
congregar Juizes e estudantes que têm a sede do saber. Ao 
lado do eminente Professor Alfredo Busaid, hoje engrande
cendo o Ministério da Justiça, seguiu a este na criação dos 
"Coloquios do Direito Processual", que reune magistrados, 
membros do Ministério Público e Advogados, realizados em 
diferentes regiões do Estado e do País, estimulando o espí
rito de cultura de uma mocidade rica de ideal e de inteligên
cia. É esta a magistral figura de Magistrado e de Jurista que 
São Paulo oferece, com muito orgulho, à grandeza da Su
prema Côrte de Justiça do Brasil". 

À mesma solenidade estiveram presentes, também, inú
meros serventuários da Justiça de São Paulo, liderados pelo 
Presidente da Associação, Sr. Julio de Oliveira Chagas Netto, 
que cumprimentou, igualmente, o ilustre Ministro em nome 
de nossa classe, dirigindo-lhe as seguintes palavras: "Exmo. 
Sr. Ministro José Geraldo Rodrigues de Alckmin: 

Na qualidade de Presidente da "Associação dos Serven
tuários da Justiça do Estado de São Paulo", pedimos vênia 
para lhe dirigir algllmas palavras, com o propósito de lhe di
zer que não podíamos deixar de assistir à solenidade de sua 
posse no elevado cargo em que acaba de ser investido, para 
testemunhar-lhe o imenso júbilo da classe que temos a hon
ra de representar, por vê-lo atingir o ápice da nobre carrei
ra da Magistratura, que V. Excia. abraçou nos idos de 1940, 
movido pelos ditames de uma vocação irresistível. 

Esse júbilo, Exmo Sr. Ministro, é perfeitamente justifi
cável, pois tem sua origem no expontâneo reconhecimento 
de todos nós pelas atenções inúmeras com as quais V. Excia., 
generosamente, nos vem distinguindo desde seu ingresso nes
sa carreira que tanto tem dignificado e engrandecido pela 
superioridade intelectual e compreensão humana com que 
sempre desempenhou a missão difícil de julgar. 

A ninguém surpreendeu, por isso, Sr. Ministro, - e mui
to menos a nós, que o conhecemos de perto, a indicação do 
nome ilustre de V. Excia., feita pelo Exmo. Sr. Presidente 
da República, para integrar o Colégio de ilibados e insígnes 
Juizes que constituem a mais alta Côrte de Justiça de nos-
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so País, - assim como a ninguém surpreendeu, por igual, o 
beneplácito a ela concedido pelos ilustres membros da nos
sa Câmara Alta 

Espírito dotado dos mais altos predicados morais, dono 
de uma inteligência privilegiada e possuidor de uma cultu
ra polimorfa, podemos afirmar, sem qualquer sombra de li
sonja, que ninguém, melhor do que Vossa Excelência, pode
rIa ser escolhido para exercer as árduas funções do elevado 
cargo em que vem de ser empossado. 

Os Serventuários da Justiça de São Paulo sentem-se, 
assim, extremamente felizes por vê-lo alcançar um dos mais 
altos postos da Magistratura Brasileira, razão pela qual se 
honram em felicitá-lo pelo auspicioso acontecimento, ao 
mesmo tempo que formulam os melhores votos pelo êxito de 
sua nobre missão neste Colendo Supremo Tribunal Federal". 

Agradecendo as demonstrações de admiração e estima 
que vinham de lhe ser dadas, o Exmo. Sr. Ministro Rodrigues 
Alckmln pronunciou, na ocasião, o seguinte discurso: "Se 
mais de três decênios de estudo e aplicação do Direito pu
dessem imaginar compensação plena e insuperável, se o lon
go caminho percorrido na magistratura de meu Estado na
tal devesse ter o mais elevado término, ainda assim, sequer 
idealizaria a riqueza emocional deste momento, momento em 
que, honrado pela designação do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República e pela ratificação do Colendo Senado 
Federal, acabo de tomar o compromisso de servir à Justiça 
no mais alto Tribunal do meu País. 

Honra-me sumamente a convocação para integrar o Co
lendo Supremo Tribunal Federal, para onde venho contras
tar com as personalidades admiráveis dos seus grandes juí
zes, na ocasião histórica em que, a par da arrancada para 
o desenvolvimento, o País cuida de aperfeiçoar e de dinami
zar, correspondentemente, o seu ordenamento jurídico. 

Honra-me extremamente venha a convocação por inter
médio do eminente Senhor Ministro da Justiça Prof. Alfre
do Buzaid, Mestre Insigne do Direito, a cuja dedicação se 
deve o projeto da legislação instrumental civil vindoura já 
subemtido, há anos, ao estudo e à apreciação dos juristas, 
sem restrições de monta, o que lhe demonstra valia. 

Honra-me a presença do Governo do Estado de São 
Paulo, que o Exmo. Sr. Secretário da Justiça, Pro f. Oswaldo 
Muller da Silva, altamente representa. 
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E a presença do Poder Judiciário do meu Estado, pelos 
magistrados de primeira instância, dos Tribunais de Alçada 
e do Tribunal de Justiça, aos quais rendo minhas homena
gens na pessoa insigne do Presidente, Desembargador Goes 
Nobre. 

Honra-me, desvanecedoramente, a presença da represen
tação e as mensagens de simpatia de Juízes e Tribunais de 
quase todo o País. Aqui estão, coma saudação fidalga do 
Tribunal de Justiça e da Associação dos Magistrados do Pa
raná, o Presidente Alceste Ribas de Macedo e os Desembar
gadores Mercer Júnior e Dorfmund Aqui se acham o Tribu
nal de Justiça e a Associação dos Magistrados da Guanaba
ra, pela presença amicíssima dos Desembargadores Murta Ri
beiro, Marins Peixoto e Marcelo Santiago Costa. 

A honra que tais presenças me conferem, robustece-me 
o entendimento haurido na lição de João Mendes Junior, que 
tanto dignificou esta Casa - de que as justiças locais cons
tituem, na verdade, o Poder Judiciário Nacional. E de que 
hoje, na feliz expressão de Euler Bueno, as divisas dos Esta
dos são, cada vez menos, linhas de separação, e traços de 
união, cada vez mais. 

Honra-me também, a cavalheiresca presença dos advo
gados, notadamente de São Paulo; das Faculdades de Direi
to de São Bernardo do Campo e da Universidade Mackenzie, 
que me trazem o emérito Diretor Paulo Teixeira de Camargo 
e o Deputado Ulysses Guimarães, que alia, às atividades de 
homem público, a capacidade de exímio Professor de Direito. 

Desvanece-me, sobremaneira, a presença da Associação 
dos Serventuários de São Paulo; de altas autoridades, de 
tantos e tão diletos colégas e amigos, aos quais peço, para 
não alongar-me demasiado nas referências pessoais que o 
reconhecimento pela vossa generosa simpatia me inspira, ex
cusas pela omissão nominal. 

Nem, encontro, na limitação das palavras, que se tor
nam descoloridas e falhas, como possa agradecer a este t.rans
bordamento de gentileza e de bondade. 

Como agradecer a Márcio Martins Ferreira, figura expo
nencial de Magistrado, sempre pronto a prestar aos juizes do 
Brasil sua integral cooperação as palavras (de generosidade 
costumeiramente excessiva) com que me saudou? 
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Como agradecer a Julio de Oliveira Chagas Neto, ilus
tre Presidente da Associação dos Serventuários de São Paulo, 
as fidalgas expressões de sua mensagem? 

Da profunda introspecção com que procuro descobrir 
quais as razões que sensibilizaram e me fizeram largamen
te beneficiário de vossa bondade, nada colho senão dois pe
quenos méritos. 

Levado à magistratura paulista, atendendo ao apelo ir
resistivel em que se consolidou a minha vocação, a ela de
diquei o profundo respeito às funções e a devotação ao tra
balho que sói exigir aos seus juizes. 

Acabei por compreender, com o velho Ransson, que é o 
quotidiano que forma, pouco a pouco, a alma do Juiz. É no 
contato das realidades profissionais que o magistrado apren
de a vencer as tendências do temperamento, para que as de
cisões não pequem pela falta de serenidade; que o ânimo se 
enrijece, salvaguardando-lhe a independência para que haja 
imparcialidade nos julgamentos, que o magistrado apreende 
e examina os vários matizes da realidade social, que não 
cabe totalmente estruturada nas leis. 

Procurei, sempre, viver essas lições do quotidiano. E 
amar ao trabalho, porque, na frase de Sole r, trabalho que se 
faz sem amor tem todos os caracteres de uma vil escravidão. 

É esse amor pelas funções do Poder Judiciário que re
novam o ânimo com que , já na altura da vida em que os 
marcos do caminho projetam sombras do poente, inicio a 
derradeira caminhada. 

Foi esse amor à Justiça de minha terra o que me levou, 
quando o eminente Prof. Alfredo Buzaid me honrou com o 
convite para ocupar uma das cadeiras deste Colendo Tribu
nal, desde logo a responder-lhe que honra tão elevada não 
se pleiteava ou pedia, mas, oferecida, não a poderia recusar. 

Senhores: não seria este o momento adequado para que 
me alongasse na consideração da alta missão constitucional 
que a esta Casa se confia e do reverente respeito com que lhe 
penetro os umbrais. Se me assalta o temor diante da magni
tude do encargo, lembro-me de que os esfôrços para ser fiel 
à tarefa que me tocou já obteve de vós ampla e insuperável 
recompensa, como a que se manifesta neste instante. 
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A fidalguia de vossa presença, e a generosidade de vos
sos aplausos dizem-me que caminhei o caminho certo. 

E nele, pela Bondade Divina, espero prosseguir. 

Senhores, eu vos agradeço." 

De maneira semelhante à dos oradores aludidos, se houve 
o eminente Desembargador Young da Costa Manso, nas elo
giosas referências que fez aS. Excia. quando, em nome de seus 
ilustres pares, o saudou na sessão plenária extraordinária 
realizada no Egrégjio Tribunal de Justiça em sua honra, 
- e cuja oração, por igllal fulgurante, assim terminou: -
"Com essa fé e com essa orientação de princípios, com a eru
dição, a soberania, a independência e a coragem que o carac
terizam, aliados a forte sentimento de caridade e de bondade, 
com o desprendimento dos fatores materiais, com a devoção 
ao trabalho e dedicação ao bem comum, com o entusiasmo 
profissional, submisso às normas do direito positivo, com todo 
esse conjunto de qualidades e virtudes, será V. Excia., Sr., 
Ministro Rodrigues de Alckmin, um dos maiores represen
tantes de São Paulo na Suprema Côrte, cuja missão, nas pa
lavras de seu novo colega e Presidente, Ministro Aliomar Ba
leeiro, é a de sentinela das liberdades públicas, instituição 
viva, diz ele, palpitante, mutável e dinâmica, sujeita ao im
pulso da História, porque se liga, indissoluvelmente, à Cons
tituição e ao aparelho político de Govêrno da Nação Bra
sileira. " 

Conforme acentuamos de início, as homenagens tribu
tadas ao Exmo. Sr. Ministro Rodrigues de Alckmin culmi
naram no banquete de mais de seiscentos convivas, realizado 
no Salão Nobre do Círculo Militar de São Paulo, - o qual 
foi precedido e entremeiado de vários e aplaudidos números 
de música, cantados pelo Grupo Orfeônico daquele prestigioso 
Clube e que imprimiu, à seleta reunião, um aspecto verda
deiramente festivo. 

"Au dessert", usaram da palavra, saudando o homena
geado, o Dr. Oscar Xavier de Freitas que falou de improviso, 
em nome do Ministério Público, pronunciando excelente dis
curso, - e o Dr. Ruy Sodré, na qualidade de representante 
dos Advogados de São Paulo, cuja oração foi longamente aplau
dida, e da qual, "data venia", transcrevemos o seguinte trecho, 
que dá bem a medida do elevadíssimo conceito em que o ilustre 
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Ministro Rodrigues de Alckmin é tido no seio da nobre classe 
dos Advogados de noso Estado. 

"Na presente reunião, Advogados e Magistrados foram 
convocados para uma audiência muito especial: - para cole
tivamente ratificarem a sentença que cada um de nós já havia 
anteriormente prolatado e que, merecedora do reconheci
mento da Nação inteira, agora é proclamada: - a consa
gração de V. Excia. - como juiz e jurista, ao galgar os úl
timos degraus de vossa brilhante carreira, para assumir 
elevado posto na cúpula do Poder Judiciário, como Juiz da 
Suprema Côrte. 

Justa, sem dúvida, a homenagem que lhe prestam os 
vossos companheiros da Magistratura Paulista. Mas, para 
nós, advogados, a vossa elevada investidura tem um signifi
cado muito especial. Não é só a coincidência de substituir 
a um advogado, paulista, que honrou sobremaneira a sua 
missão, nosso companheiro no Instituto dos Advogados -
mas a de ser também V. Excia. nosso sócio colaborador. 

Mais do que essa simples coincidência, V. Excia. Sr. Mi
nistro José Geraldo Rodrigues de Alckmin, como juiz, possue 
as qualidades e as virtudes que os advogados mais estimam 
e mais apreciam: inteligência, cultura, dedicação à justiça, 
integridade moral, fé religiosa e trato pessoal afável, franco 
e leal. São qualidades e virtudes que sintetizam tudo quanto 
um magistrado pode dar: coragem e desinteresse." 

O último orador a saudar S. Excia. foi o eminente Desem
bargador Fernando Euler Bueno, do nosso Egrégio Tribunal 
de Justiça, cujo discurso, sob todos os títulos brilhantíssimo, 
não poderíamos deixar de publicar na íntegra: 

"Minhas Senhoras, Meus Senhores; 

Sr. Ministro Rodrig'ues de Alckmin: 

No plano universal há uma causa eficiente para tudo, que 
é o Altíssimo, nosso Pai, de quem procedem todas as coisas, 
por quem elas existem e para quem se voltam. Se aqui nos 
reunimos, em torno de uma figura central para a qual con
vergem todas as atenções, cordiais atenções, reverentes, con
fiantes e cheias de esperanças, é porque assim aprouve a Deus 
para alegria de todos. 

No plano do Mundo em que vivemos, da contingência 
humana, percebemos também, embora submissas àquela 

nOLETDf DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
Dl] J1JSTIÇA DO EST,WO DE SÃO PAuLO * - 59 



Grande e Eterna Verdade, outras coordenadas, particulares, 
com força causal, nos exames a que submetemos incessante
mente a problemática dos fenômenos de toda a natureza. É 
o plano, científico, do "ponita causa, ponitur e effectus, va
riata causa, variatur effectus, sublata causa, tollitur effectus". 
Sabemos que tudo, no mundo, está sujeito a uma relação de 
causa e efeito. Quais serão essas coordenadas, particulares, 
que resultaram neste encontro?' 

Que o acontecimento é da máxima importância, dizem-no 
a categoria e a densidade dos presentes. Que tem um signifi
cado cívico, mostra-o o recinto que nos acolhe - o salão 
magnífico do Círculo Militar de São Paulo. Que é festivo 
logo se vê da mesa em torno da qual nos situamos. Em 
verdade, a mesa tem sido, em todos os tempos, sede notável 
para o encontro dos homens que têm alegrias a partilhar, 
ou desejam se entender. 

No âmbito da Família, entre nós, um aniversário, um 
êxito, a festa de Natal, para os cristãos, sugerem sempre a 
mesa, tendo em torno os parentes e alguns amigos. Já na 
remota antiguidade à mesa se reuniam também os sábios para 
os seus colóquios, assim amenizados com os prazeres do pa
ladar. De um dos diálogos estéticos de Platão - "O Banque
te", passou-nos a expresão "simpósio''', redimida do seu sentido 
primitivo, significando a segunda parte do banquete grego, 
votada ao entusiasmo das bebidas, e valorizada em nossa 
época por um sentido eminentemente cultural, que designa 
um congresso, ou conferência ou ainda, no magistério de La
lande, uma publicação em que o mesmo problema é tratado 
sucessivamente por vários autores. A mesa hoje em dia se 
encontram trabalhadores, empresários e governantes, da 
terra e de fora, para melhorar o seu entendimento e estreitar 
a sua cooperação. A mesa, em Jerusalém, ensinou-nos o 
Cristo a mais completa das comunhões e à mesa também em 
Emaús, revelou-nos a Sua ressurreição. 

Oportuno, pois, tenhamos escolhido esta mesa para a 
alegria da homenagem que deliberamos tributar ao Ministro 
José Geraldo Rodrigues de Alckmin, pela sua recente convo
cação e investidura no Colendo Supremo Tribunal Federal. 
Tal acontecimento teve necessariamen te poderosas causas de
terminantes dentre as quais a mais importante é a compleição 
subjetiva do convocado. Todos o conhec~mos, no convivio 
pessoal e pelas fartas messes que tem produzido. Sabemos 
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também o que dele têm dito ou doutos. É induvidoso que logo 
ao primeiro contato desponta uma inteligência penetrante, 
veloz e bem humorada, responsável por uma rara sensibili
dade. Notável o seu poder de apreender de plano as situações 
e de vesti-las prontamente com a solução jurídica mais ade
quada. Tal afirmação pode faze-la quem o acompanha desde 
os bancos da gloriosa Academia de Direito do Largo de São 
Francisco, até à mais alta judicatura do Estado, integrando 
a mesma turma dos bacharéis de 1937 e a mesma 6.a Câmara 
do Tribunal de Justiça, a que pertenceu. Esse perfil relembra 
a inscrição que revi, esculpida, há poucos dias, laureando o 
busto do grande Almeida Júnior, à entrada das dependências 
em que, na Galeria Prestes Maia, se realiza o 37.0 Salão Pau
lista de Belas Artes: "Paulista na sensibilidade, brasileiro 
na arte, uni versal no gênio." 

Paulista do vale do Paraíba, olhos postos na cordilheira, 
de que tão oportunamente falou Manoel Tavares da Silva, 
citando Osmar Pimentel, no formoso discurso com que o snu· 
dou em Brasília; tão brasileiro na difícil arte de julgar que 
lá está entre os maiores do País, integrando a Côrte Suprema 
nacional, fiel à sua invencível vocação de Magistrado. Dessa 
autêntica vocação fala o seu constante comportament.o na 
judicatura. Há episódios, contudo, que valem destaques. O 
primeiro deles é o que se enfocou pelo Des. Góes Nobre, pre
sidindo à sessão solene na qual o Tribunal Paulista reveren
ciou o novo Ministro, até então ornamento da sua própria 
composição. O jovem Alckmin iniciara-se vitoriosamente na 
advocacia, por volta de 1940, em recém-criada, remota e 
futurosa Comarca do Sertão; a nota do primeiro júri local 
foi a retumbante absolvição de um réu pronunciado por crime 
de morte, absolvição historicamente noticiada pelo primeiro 
número do jornal do lugar. O êxito na advocacia, contudo, 
não o desviou do seu roteiro genuíno; interpela.do a respeito 
das razões por que logo a seguir deixava perspectivas tão 
promissoras, para se entregar à espartana carreira da Ma
gistratura, respondeu com o seu humor sempre pronto, que 
antes preferia ser aguentado pelos advogados, como Juiz. do 
que, como advogado, aguentar os juizes... Outro episódio, 
este confidencial: recentemente, depois da vitoriosa e reden
tora Revolução de Março, estruturava-se o problema da su
cessão governamental, pelo voto indireto dos nossos repre
sentantes na Assembléia Legislativa; consta que a certa al
tura um prestigioso porta-voz das forças vivas do Estado, 
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cheio de idealismo, sugeriu ao então Des. Rodrigues de 
Alckmin que considerasse a viabilidade de sua candidatura, 
para bem servir a São Paulo e ao País. A resposta veio pronta, 
firme e temperada pelo bom humor habitual: "não é possível, 
eu não sou do ramo ... " Aí está, ainda e sempre, a fidelidade 
à vocação autêntica do Magistrado, para quem, na sua faixa, 
na sua carreira, é que se encontra o campo em que melhores 
serviços poderá oferecer aos brasileiros, generosamente, patrio
ticamente, ainda depois de excedido com largueza o inters
tício da aposentadoria, de que vem de abrir mão! As tres 
características esculpidas para definir o pintor de !tu de
vemos acrescentar mais uma, para completar o retrato do 
nosso Ministro: a sua fé, profunda, vivificadora de um cris
tianismo que, como disse oDes. Young da Costa Manso em 
recente discurso, no Tribunal Paulista, procura a santidade 
interior e exerce um suave e profícuo apostolado, com a ex
clusiva preocupação da mensagem evangélica, nunca dai3 
influências pessoais! É exemplo disso a sua participação nas 
campanhas do "Opus DeL" 

A imagem espiritual do Ministro Alckmin, instalada em 
nossa mente e em nosso coração há muitos anos, vem de 
enriquecer-se, agora, com numerosos "flashes" que focalizam 
diferentes aspectos de sua personalidade; refiro-me às suces
sivas homenagens que tem recebido, no Tribunal de Justiça, 
a que já aludi, na Câmara Federal, pela palavra do Deputado 
Henrique Turner, seu conterrâneo de Guaratinguetá, cidade 
que deve o seu nome às graças dos nossos predecessores tupis 
e a quem deve o País, agora, mais uma preciosa contribuição 
humana para a sua grandeza; no Tribunal de Impostos e 
Taxas, pela palavra do seu Presidente, o Dr. Rosário Pelle
grini, que focalizou particularmente a dominadora vocação 
do Magistrado, suplantando todos os outros pendores, inclu
sive o das letras, que é substancioso desde as Arcadas tradi
cionais, segundo o testemunho de João Accioli, ao apresentar 
a quarta edição do seu "Olho D'Agua"; no próprio Supremo 
Tribunal ,onde ouvimos a palavra sempre rica do Des. Mareio 
Martins Ferreira e onde o Presidente Aliomar Baleeiro, com 
o seu fino humor, ao explicar que a tradição da Casa só 
autoriza homenagens aos seus luminares por ocasião da opo
sentadoria, da morte e do centenário, esboçou contudo uma 
apresentação do novo Ministro, ao pronunciar o que dele se 
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diria a seguir, no salão de visitas e depois da posse, apresen
tação que teve para os presentes um verdadeiro sabor de 
homenagem. 

Felizes aqueles que assim são homenageados, pela ver
dade, como O foi o Ministro Alckmin, quando dele falou, em
possando-o, o Presidente da nossa mais alta Côrte de Justiça. 
Eis porque ao aplauso inicial, ao nosso júbilo, acrescentamos 
também a esperança que temos na sua atuação, pois é capaz 
sem dúvida de representar, na cúpula do Poder Judiciário 
Brasileiro, o lídimo papel do jurista nacional, que é ameri
cano também e ainda por isso merece o conceito afirmado 
pelo extraordinário e saudoso Eduardo Couture, na VIU Con
ferência Interamericana de Advogados, aqui reunida em 1954: 
para o jurista do Novo Mundo - eis o pensamento de Cou
ture - não têm sentido expressões como "O Declínio do Di
reito", "A Revolta dos Fatos contra o Direito", "A Revolta 
do Direito contra o Código" , "A Crise da Nossa Civilização", 
"O ocaso do Ocidente", que envolvem conceitos por demais 
europeus e implantados no passado, insatisfatórios para quem, 
como nós, americanos, temos uma idéia de nação, de direito, 
de convivência, de arte, de civilização, construída com os 
olhos postos no presente e no futuro! Para nós, o direito se 
encontra em plena aurora, em rápida e construtiva evolução. 
No Brasil de hoje, dizemos nós, um perpassar d'olhos pelos 
vários projetos de Códigos, de leis e de regulamentos em ela
boração, denota a efervescência que anda nos setores compe
tentes, com especial destaque para o Ministério da Justiça, 
em boa hora confiado ao exímio advogado e homem público 
que é o Prof. Alfredo Buzaid. 

Posta de lado, enfim ,autorizada e oportunamente, pelo 
Chefe do Executivo Nacional, o Presidente Médici, a expli
cação simplista do milagre para o nosso progresso, em todas 
as faixas, orgulhamo-nos ao demonstrar que há causas con
cretas que o informam, americanamente, brasileiramente, 
projetando-o de um presente com os pés no chão, para um 
futuro de esperanças mais do que justificadas. 

V. Exa., Sr. Ministro Alckmin, cabe à perfeição nesse pa
norama, de confiança no presente, e dos melhores augúrios 
para o futuro. 

Por isso tudo o homenageamos , formulando votos por 
que possa V. Exa. cumprir o programa que seu conhecido 
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feitio já se impôs, certamente, a benefício do nosso País e 
para sua própria felicidade pessoal". 

Agradecendo o banquete, bem como as palavras que lhe 
haviam sido dirigidas pelos ilustres oradores que vimos de 
mencionar, ~ falou, por derradeiro, o Exmo. S1'. Ministro 
José Geraldo Rodrig'ues de Alckmin, pronunciando belíssima 
oração, cujo texto é o seguinte: 

"A vossa irresistível convocação já fazia prenunciar este 
momento, para mim de valor tão elevado: o momento em 
que me distinguem, com a honra de sua presença, tantas e 
tão ilustres personalidades, de tantos e tão ilustres amigos. 

Permiti que ao agradecer-vos, de início, eu me refira à 
fidalga acolhida deste Círculo Militar, e à gentileza que dele 
recebo, através de seu ilustre Presidente, o General Claudio 
Assumpção Cardoso, com a oferta de suas medalhas. 

E que agradeça à Associação dos Serventuários da Jus
tiça do Estado de São Paulo, a que tanto devo de apôio e 
de valioso auxilio quando exerci aI> árduas funções de Corre
gedor Geral da Justiça, pelo alto sentido de responsabilidade 
com que seus integrantes souberam desempenhar as ativi
dades funcionais. 

E ao eminente Procurador Geral da Justiça, Doutor Oscar 
Xavier de Freitas, que me traz a honrosa saudação do Minis
tério Público do meu Estado. 

As palavras de Fernando Euler Bueno, em que se encer
ram afetividade e encantamento, reincidem - porque já tive 
a honra de receber-lhe a saudação, ao ingressar no Tribunal 
de Justiça - reincidem no equívoco de uma visão generosis
sima, que uma longa e cordial amizade justifica. São assim, 
os dadivosos critérios da amizade: esquecem os riscos e 
sombras que possam afeiar o retrato, e lhe emprestam traços 
outros de beleza, que nem mesmo o retratado, por imodesto 
que sej,a, nele consegue rever-se. Como poderia eu dizer-voS 
que a real diferença entre o modelo e o retrato, quanto mais 
avulta, mais demonstra a ampla generosidade do autor? 

E a esta precisa demonstração de fidalguia; se adiciona 
a palavra do admirável mestre e alto jurista Ruy de Azevédo 
SOdré, Presidente do "Instituto dos Advogados de São PauJo"', 
a cujos quadros se me concedeu o privilégio dê pertencer. 
Ouço, na voz do preclaro Presidente, o julgamento de minha 
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atividade de magistrado sob o ângulo do esforço e da dedi
cação com que procurei servir à Justiça, ainda que sem brilho 
maior. E ele me diz que esse esforço e essa dedicação bem 
mereçeram da nobre classe dos advogados. 

Não posso furtar-me ao reconhecimento de que, por estes 
longos anos, não pus o ideal em metas mais altas que o de
sempenho fiel das funções judicantes. E os encargos se su
cederam, leves alguns, outroS! fatigosos, mas sempre sua
vizados pelo ameno con vício diário. 

Ao longo caminho da magistratura, fui aprendendo com 
todos. Desde os primeiros passos, na pequenina comarca de 
Sã Luiz de Paraitinga, pluntada nas serranias do Vale do 
Paraíba, onde, de suas gentes humildes e bondosas, recebi 
a lição de simplicidade. 

E Taubaté e Rio Claro, em que a larga cópia de serviços 
iria adextrar o juiz principiante para mai·:; árduos conbates. 

E a Vara da Fazenda Municipal, em que a opulência cul
t.ural de seus juristas, entre os quais ,se contavam os emi
nentes Profesores Carvalho Pinto, Bandeira de Mello, Mei
relles Teixeira, Paulo Barbosa de Campos Filho, Moacir Ama
ral Santos, abria, à admiração do juiz auxiliar, os árduos ca
minhos da investigação do Direito. 

E São José do Rio Prêto - cujo foro cavalheiresco e fi
dalgo era uma lição permanente das respeitosas relações que 
devem unir advogados e juizes. 

E Campinas, na elevada disciplina de seu fôro ; e São 
Paulo, finalmente na ingente atividade de suas Varas Civel 
e da Fazenda Nacional, que multiplicavam os problemas jurí
dicos, impondo a constante atualização ao magistrado. 

Foi assim, o aprendizado ao longo cam~nho. De todos os 
trabalhos profissionais, fui o beneficiário, ou porque me ensi· 
naram, ou porque me obrigaram a aprender. 

Confesso-vos que os julgamentos de segundo grau foram, 
de inicio , pouco simpáticos à minha índole. Acostumado à 
reflexão paciente dos casos, para examiná-los em seus mul
Lplos aspectos, não me sorria a hipótese de ouvir e decidir 
de imediato. 

Parecia-me que faltava algo: o exame tranquilo das cir
custâncias da cau.sa, capazes, muitas vezes, de dar nova visão 
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ao tema debatido. Acolhi, porém, a lição de que, nos jUlZOS 
plurais, os eminentes colegas expunham as mais intrincadas 
questões de fato, sem omitir minúncia influente. E deles 
aprendi que era mister desbastar o ocioso e o irrelevante, 
para que os fatos se apresentassem esquematicamente, como 
necessários antecedentes da conclusão do julgado. 

Vi-me, portanto, através de todos os anos de judicatura, 
com os olhos voltados para as tarefas e para as lições diárias. 

E são muitos - nem os poderia enumerar - aqueles 
cujas contribuições culturais, até no quase anonimato de tra
balhos da profissão, vão sedimentando, ao longo do tempo, as 
camadas de conhecimento de que os julgadores somos 
beneficiários. 

Quase diria eu que os juízes bem poderíamos render o 
tributo de nossa homenagem a personagem ideal - ao advo
gado desconhecido - aos que, através das peças dos autos 
cujos subscritos sequer identificamos, ou nos trazem ciência, 
ou nos obrigam a procurá-la em rumos opostos. 

Estas lições levaram-me a exercer a judicatura vendo, 
em cada caso, um problema que desafiava a justa solução. 
Não, um problema impessoal e hipotético, mas problema que 
era trecho de vida, que era aspiração e sentimento dos que 
buscavam justiça e que, por isso, havia de ser solucionado 
com um profundo sentido de responsabilidade. 

Procurei, portanto, corresponder a esse sentido. Para 
fazê-lo, nunca me furtei ao estudo paciente dos autos, ainda 
quando me parecesse que a correta solução já se entremos
trava às suas primeiras folhas. E creio, mesmo, que na co
luna do "haver" com que imagino o meu exercício profis
sional, a parcela maior é a de ter tido a paciência de per
correr, da primeira até a última, as folhas dos au tos ... 

- Como não admirar, pois, que tão medianos méritos 
possam ter convocado a vossa presença, neste momento? 
Momento que, se me permite que vos agradeça, é também, 
de compromisso. Vivemos no limiar de uma nova era. Vive
mos, portanto, momento histórico mais de esperanças que 
de receios. Temos a oportunidade, livres de mesquinhas am
bições pessoais e das traições da desordem, de assumir os 
rumos do nosso futuro. Há, por toda a parte, um novo senti
mento de repulsa a interesses egoístas, para visar a proteção 
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da pessoa humana, em todas as suas dimensões. Encur
taram-se os caminhos da terra. Novas se apresentam, assim, 
as relações entre os homens. O que era, ontem, calmo tempo 
de meditar e de agir, reclama a imediatidade das decisões. 
E o indispensável planejamento das atividades do Estado 
busca ainda, em todo o mundo, o ponto de conciliação com 
as liberdades individuais. A multiplicidade das novas rela
ções fazem estalar velhos moldes jurídicos, ante os olhos 
atonitos ou desencantados de juristas. 

Porque os juristas são - felizmente! - a grande fôrça 
conservadora - conservadora e não retrógrada - que não 
permite a ruptura com o passado. 

Temos, os estudiosos do direito, a experiência acumulado
ra de séculos. Sabemos que há verdades e há princípios que 
se prendem à própria natureza humana e são, tanto quanto 
ela, imutáveis. 

Sabemos, - ainda que nem sempre seja de bom quilate 
a pronúncia latina - que os juris praecepta que impõem 
viver honestamente, não usar a ninguém e dar o seu a cada 
um - são preceitos perenes. 

Mas, por isso mesmo, não havemos de temer do futuro. 

E não nos arreceiaremos dele porque os novos moldes 
que moldamos, sem a demagogia materialista, buscam im
pregnar-se desse mesmo sentimento de justiça. 

Quem há de temer pelos ordenamentos jurídicos vin
douros, se sabe querer que se lastreiem eles de justiça? 

E esse ideal, que outro é, senão o que todos nós, juízes, 
advogados, pessoas da justiça, na tradicional fórmula fo
rense, andamos a perseguir, pelos caminhos da profissão? 

Permiti-me que invoque a um gTande jurista: - Dizia 
ele que, se exumássemos do passado remoto a Justiniano -
o codificador do Digesto, que todos conhecemos, pelo menos 
por ouvir dizer - veríamos que em cada profissional do 
direito existe um "complexo de Justiniano". Cada juiz, cada 
advogado, quando investiga e estuda o caso concreto que lhe 
toca postular ou decidir, nas investigações que faz, ou nos 
princípios que assenta, está fazendo obra para os séculos 
futuros: - para todos aqueles que, em anos porvindouros, 
tiverem de palmilhar os mesmos caminhos da investigação, 
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e hão de encontrar elucidadas as questões, e extraídos os 
princípios, tal como no velho Digesto, se fizeram compilar 
as soluções e os preceitos. 

Os que nos dedicamos, portanto, ao estudo e à aplicação 
do Direito, bem podemos sentir que há, na apagada tarefa 
do dia-a-dia, pelos meandros do Farum, alguma coisa de 
valor que nos eleva, à sombra de Justiniano, à categoria de 
codificadores menores. 

Não há receiar, pois, desse novo Direito a que, diaria
mente, transfundimos uns sopro de vida. 

Mas essa missão encerra um compromisso: 
E dele vos digo eu que é o de continuar, com o mesmo 

esforço e a mesma fidelidade, a servir ao ideal da justiça. 
Não a contêm, nem a podem conter todos os textos legais, 
que são como relampagos em que ela entrem.ostra a face. 
E quando neles não se encontra a justiça, ou não soubemos 
interpretá-los, ou não sabemos buscá-la, para além dos 
textos. 

Para servir a Justiça, transcorri os anos votados à pro
fissão de procurá-la, através dos casos. 

Para servir a Justiça, caminhei os caminhos da magis
tratura de meu Estado, honra insígne, que permanece perene, 
como os sinais sagrados. 

Para servir a Justiça, ingressei com a humidade de quem 
se reconhece à frente de tarefa a quem foram convocados 
melhores, no mais alto Tribunal de meu país. 

E há de ser com aquelas mesmas lições colhidas ao long·o 
dos anos; com as lições que aprendi convosco - meus co
legas da Magistratura, do Ministério Público, da Advocacia, 
das Serventias e dos Serviços Judiciários; e há de ser com o 
mesmo generoso estímulo de vosso apoio - meus amigos, 
que tanto me sensibilizais com vossa presença afetiva; -
e há de ser com a mesma dedicação ao mesmo ideal - que 
após a honra de ter sido juiz de São Paulo, quero cones
ponder à honra de servir à Justiça do Brasil. 

"Altas autoridades, senhoras, senhores: muito vos agra
deço." 

Antes de encerrar os breves comentários que vimos de 
fazer com relação às homenagens tributadas ao insigne Ma-
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gistrado - não podíamos deixar de nos referir àquela de 
que também foi alvo, - no curso do banquete aludido -
por parte dos serventuários da Justiça do Estado, represen
tados, na oportunidade, pelo Presidente de nossa Associação, 
Snr. Julio de Oliveira Chagas Netto, e consistente na oferta, 
que então este lhe fez, de um cartão de prata, ostentando, 
gravada, a seguinte mensagem: 
"Ao 

Exmo. Snr. 

MINISTRO JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN 

data máxima venia, 

oferecem 
os Serventuários da Justiça de São Paulo, como testemunho 
da admiração que lhe devotam e expressão do júbilo que 
sentiram pelo seu ingresso no 

PRET6RIO EXCELSO 

Em Brasília, aos ll-X-1972". 
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NOTíCIA BIBLIOGRÁFICA: 

A PROPóSITO DOS TERRENOS DE MARINHA 
- AFORAMENTO - OCUPAÇÃO 

Somente agora tivemos a oportunidade de conhecer o 
valioso trabalho que, sob o título acima e a responsabilidade 
editorial do PALÁCIO DO LIVRO - foi publicado, há tempo, 
pelo Dr. JACINTHO GUGLIELMI, e através do qual este 
nosso distinto colega, ora exercendo, interinamente, o cargo 
de Tabelião do 26.0 Cartório de Notas desta Capital, nos apre
senta um substancioso estudo tendo por obejto os terrenos 
de marinha. 

Dissemos tratar-se de um trabalho valioso, isso porque o 
seu autor ,além de nos dar conhecimento, por meio dele, da 
história desses terrenos e dos princípios jurídicos que funda
mentam a sua destinação, - nos ministra, ainda, amplas 
informações sobre a doutrina que serve de sustentação áqueles 
princípios, bem como àcerca da legislação que regula o seu 
uso e da jurisprudência imperante, quanto à espécie, no 
campo de nosso Direito. 

Livro sobremaneira útil, não podemos, por essa razão, 
deixar de recomendá-lo a todos quantos tenham interesse no 
estudo dos problemas relacionados com os terrenos de ma
rinha, - ao mesmo tempo que, prazerosamente, agradece
mos ao D. JACINTHO GUGLIELMI a oferta do exemplar 
com que se dignou distinguir-nos. 
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SOCIAIS: 

FILOSOFIAS ... 

Desinteresse. .. Esse nome, 
melhor fôra o não haver ... 
Vês a terra que nos come? 

- Primeiro nos mata a fome 
para depois nos comer ... 

Vês o mar? Não há tão frios 
corações como o do mar. 

Forma os rios ,enche os rios ... 

- Mas, para que forma os rios? 
Para depois os tragar ... 

Vês o homem que te festeja? 
Louva-te a glória e o porvir, 
louva-te a ação benfazeja ... 

- Mas, para que te festeja? 
Para depois de trair ... 

Desinteresse! Não creias, 
seja de quem e a quem for: 

- O sangue que tens nas veias, 
veiu de fontes alheias 
por um interesse - o amor. 

HERMES FONTES 
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CONSELHO SUPERIOR DA 

MAG ISTRATURA: 

ACúRDAO 

Vistos, examinados e discutidos estes autos de agravo de 
petição n.D 212.362, da comarca de Jundiaí, em que é agra
vante Flávio Busanelli e agravado o Oficial de Cartório de 
Registro de Imóveis e Anexos da comarca. 

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

- Levada a registro a escritura de divisão amigável 
de imóvel rural (fls. 48), na qual figuram como interessados 
o agravante e outros, suscitou dúvida o agravado para a 
transcrição do documento, porquanto as áreas provindas da 
avença são inferiores ao módulo previsto pelo INCRA., o que 
não atende ao disposto na Lei n.o 4.504-64 e no decreto-lei 
n.o 57-66. 

Ademais, se a escritura foi lavrada nas notas do cartório 
de Registro Civil de Varzea Paulista, mediante determinação 
do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor Geral da Justiça, 
tal decisão não tem efeito normativo à sua serventia, assi
nalou. 

II - A r. sentença julgou procedente a dúvida (fls. 28-31) 
e inconformado, interpôs o agravante recurso, que contou com 
tramitação regular. Nesta instância, (fls. 44) o parecer da 
Procuradoria Geral da Justiça é pelo provimento do agravo. 

Ê a conclusão a vingar. 

UI - A divisão do condomínio estabelecido é declaratória 
e não atributiva de propriedade, buscando os co-proprietários 
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apenas extremar os quinhões, mesmo assim a qualquer tempo 
(artigos 629 e 631 do Código Civil). 

Nestas condições, a proibição legal apontada pelo agra
vado se refere, exclusivamente, à transmissão a qualquer 
título, sem afetar a divisão. A propósito, o Supremo Tribunal 
Federal consoante entendimento unânime de seu plenário 
assentou que a divisão, limitada à definição da porção de 
cada consenhor na coisa comum, não encontra impedimento 
algum na legislação agrária (R.T.J. 52-331). 

IV - De outra feita, sensível ao rumo tomado atualmente 
pela jurisprudência, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo lecionou que "o respeito ao módulo estabele
cido pelo Estatuto da Terra só se aplica aos casos de trans
ferência de propriedade por ato entre vivos ou direito here
ditário, excluída, porém, a divisão de condomínio". - (Rev. 
Tribs. 429-132). 

Em outra ocasião, sempre procurando demonstrar a na
tureza específica da divisão, que não implica em transmissão, 
o Tribunal de Justiça do Estado manteve tal interpretação, 
concorde com aquela do Supremo Tribunal Federal (Rev. 
Tribs. 418-141 e 419-175). 

V - Por derradeiro, este Conselho Superior da Magis
tratura chegou a apreciar a matéria discutida, anteriormente 
segundo se vê do Agravo de Petição n.O 203-309 da comarca 
de Serra Negra, asseverando que a divisã.o de gleba rural em 
partes menores que a do módulo não encontra vedação na 
lei própria. 

Porisso que, de nenhum relevo é a circunstância de ter 
sido ou não constituído antes ou depois ao advento do Esta
tuto da Terra o condomínio, cuja extinção é reclamada. 

Dá-se, portanto, provimento ao recurso oferecido, uma 
vez que é improcedente a dúvida arguída pelo agravado, 
ordenando-se a transcrição do escrito de divisão amigável. 

Custas na forma da lei. 
São Paulo, 2 de outubro de 1972. 
aa) Tácito Morbach de Góes Nobre - Presidente. 

José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral da 
Justiça e Relator. 
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Sylvio Cardoso Rolim - Vice-Presidente, em exercício. 

Adv. Dr. José Paes de Oliveira. DJ 12-10-72. 

Agravo de Petição n.o Dl - 211.489 - Garça Agvtes.: 
Dr. Curador de Registros Públicos, Alcides Belluzo Filho, José 
Belluzo Neto e Moacir Zompero - Agvdo.: Oficial do Registro 
de Imóveis e Anexos da comarca. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos de agravo de 
petição n. O 211-489, da comarca de Garça, em que são agra
vantes o Dr. Curador de Registros Públicos e Alcides Belluzo 
Filho, José Belluzo Neto e Moacir Zompero e agravado o Ofi
cial do Registro de Imóveis e Anexos da comarca: 

Acordam os membros do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, negar provimento aos recursos 
para confirmar a sentença recorrida, pelos seus próprios e 
jurídicos fundamentos e os constantes de sua sustentação de 
fls. 45-47. Custas, em proporção, pelos vencidos. 

Trata-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro de 
Imóveis de Garça por ocasião da apresentação de escritura 
de compra e venda Telativa a imóvel agrícola, por falta de ofe
recimento das certidões exigidas pelo art. 165 do decreto te· 
deTal n.o 69.919, de 11-1-72, que regulamentou o Programa 
de Assistência ao Trabalhador Rural, instituído pela Lei Com
plementar n.o 11, de 25 de maio de 1971. 

Regularmente processada, a dúvida foi acolhida em parte 
pela r. sentença de fls. 21-22, por entender o seu digno pro
lator que os produtores de produtos rurais, contribuintes obri
gatórios do INPS ,estão sujeitos à apresentação do certificado 
de regularidade de sua situação, para os efeitos do F1mrural. 
Só podem se eximir do certificado de quitação perante a au
tarquia, a menos que se enquadrem como industriais, hipó
tese em que recolheriam diretamente o Funrural. 

Irresignados, agravaram de petição o dr. Curador dos 
Registros Públicos da comarca e os apresentantes do título, 
havendo a Procuradoria Geral da Justiça, nesta instância, 
opinado pela improcedência dos recursos. 

Realmente, a decisão agravada deve prevalecer total
mente, pelo seu inegável acerto. 
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o decreto regulamentar n.o 69.919, de 1972, através do 
seu art. 165, torna obrigatória, em todas as transações rela
tivas a imóveis rurais ,entre outras hipóteses, a exibição dos 
certificados de regularidade de situação e de quitação do Fun
rural, de conformidade com os preceitos dos artigos 141 e 
142 da Lei n.O 3.807-60 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

E não importa se há dificuldade na obtenção de tais do
cumentos, pois a lei exige sua exibição e apurou-se que eles 
podem ser obtidos, conforme afirmação de fls. 19, emitida 
pelo órgão público federal incumbido de seu fornecimento. 

Todavia, cumpre observar que apenas quem recolhe efe
tivamente as contribuições do Funrural está sujeito à apre
sentação dos dois certificados, consoante se infere do artigo 
15, inc. I, letra "a" ((b" da Lei Complementar n.o 11-71. 

Isto, porém, não ocorre no caso concreto. 

O simples proprietário de imóvel rural, que não indus
trializa os seus produtos e nem os vende no varejo, direta
mente ao consumidor, está isento do certificado de quitação 
do Funrural, porque não é devedor da contribuição. Resta
lhe, tão só, demonstrar a regularidade de sua situação pe
rante o órgão federal competente. 

Esta, a exegese da lei, que deve ser restrita e não amplia
tiva, tendo-se em vista os fins sociais a que se destina. 

E foi precisamente assim que decidiu a sentença, bem 
sustentada a fls. 45-47, merecendo aceitação cabal os seus 
fundamentos. 

Dai a confirmação integral da sentença. 

São Paulo, 6 de outubro de 1972. 

Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente. 

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator. 

Sylvio Cardoso Rolim, Vice-Presidente em exercício. 
Adv.: Dr. Alcides Belluzo Filho. DJ 14-10-72. 

Agravo de Petição n. O DJ-210-796 - Campinas - Agvte.: 
Rodolfo Rhor - Agvdo.: Oficial do Registro de Imóveis. 

Acórdão - Vistos, relatados e descutidos estes autos de 
agravo de petição n.o 210--796, da comarca de Campinas, em 
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que é agravante Rodolfo Rhor e gravado o sr. Oficial do 1.0 
Cartório de Registro de Imóveis. 

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

O Oficial do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis levantou 
dúvida em proceder à transcrição da escritura de compra e 
venda lavrada nas notas do 1.0 Cartório de Notas da Comarca, 
em 3 de agosto de 1971, porque na lavratura da escritura 
não foram obedecidos preceitos da legislação federal. Sendo 
a vendedora uma pessoa jurídica, a escritura deveria men
cionar o número de sua inscrição no C.G.C. e versando a re
ferida escritura uma compra e venda de imóvel, mister se 
fazia a apresentação ao notário público do "certificado de 
quitação" (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 26 
de agosto de 1960 e ao decreto federal númeTO 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. 

Oficiando no feito, o Dr. Curador opinou pelo improce
dência da dúvida (fls. 50). 

Por 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 re
curso de fls. 74, que obteve parecer favorável da douta Pro
curadoria 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 la
vrada 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.o 3.807 de 26-8-60. Assim se promessa de venda fOi anterior 
à lei que instituiu o requisito - certificado de quitação (QC) 
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- não se pode exigir tal certidão, porque alei não pode re
t1"Oagir pam 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: opinibilidade 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, voI. IV-441), circunstância que salienta 
o descablmento da exigência, de vez que já garantido ao com
prador do apartamento referido na escritura o direito à adju
dicação compulsória. 

E há mais. 

Tmta-se de prédio construído, com "habite-se" de 10 de 
janeiro de 1961, antes da vigência do decreto-lei n.O 66-66. 

Efetivamente, conforme o disposto no artigo 141, pará
grafo 4.0 da lei n. O 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 construção, seja de promessa 
de venda, de compra e venda, de cessão e transferência ou 
de promessa de cessão de direitos aquisitivos" os 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 construção terminou em 1961. 

Por outro lado, manifestando-se no processo, o 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 exigência de apresen
tação de inscrição no C.G.C., porque a escritura em questão 
diz respeito a promessa de venda irretratável e irrevog·ável, 
feita anteriormente ao decreto federal n.o 57.307, de 23-11-65, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de fazer constar o número 
de inscrição C.G.C. do outorgante vendedor. 
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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. 
Tácito Morbach de Góes Nobre, Presidente. 

José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor Geral da 
Justiça e Relator. 

Alceu Cordeiro Fernandes, Vice Presidente. 

Advog·ada dra. Anna Angélica Fagundes. DJ 26-7-72. 

Agravo de Petição - DJ 210-422 - Ribeirão Pires 
Agvte.: Rede Ferroviária Federal S. A., pela sua Unidade de 
Operação - 9.a Divisão, Santos a Jundiaí - Agvdo.: Oficial 
do Registro de Imóveis da Comarca. 

Acórdão - Vistos, relatados e discutidos estes autos de 
Agravo de Petição n.o 210-422, da Comarca de Ribeirão Pires, 
em que é agravante a Rede Ferroviária Federal S. A., pela 
sua Unidade de Operação, 9.a Divisão, Santos a Jundiaí, 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 janeiro de 1885 e referente à: "umas terras 
situadas no bairro do Pilar, freguesia de São Bernardo, termo 
e comarca da Capital" - em que figuram como outorgantes 
Francisca Maria de Lima e outros e outorgada a Companhia 
de Estradas de Ferro Santos a Jundiaí, cujos bens foram in
corporados 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 
São 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 pelo impro
vimento. 

Merece confirmação a decisão agravada. 
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A escritura apresentada, embora lavrada em 1885, so
mente agora foi levada ao registro, estando, portanto, sujeita 
às exigências do decreto n. 4.857, de 1939, relativo aos regis
tros públicos, uma vez que não se refere a imóvel irregistrável, 
ou não sujeito ao registro, como os que estão fora do co
mércio 

A transcrição dos títulos para o efeito de aquisição de 
domínio é ato obrigatório a ser efeuado no cartório da situa
ção do imóvel, "ex-vi" do disposto no art. 179, do citado 
decreto. 

A primeira verificação a ser feita pelo Oficial diz respeito 
a sua competência para a prática do ato, uma vez que o 
gistro feito por Oficial incompetente é nulo. Na espécie, o 
Serventuário põe em dúvida a sua competência pois a escri
tura refere-se a "uma terras no bairro do Pilar, freguesia de 
São Bernardo, termo e comarca desta Capital", e que sempre 
foram conhecidas como pertencentes ao território do muni
cípio de Mauá . 

Ora, o título deve ser levado ao cartório competente, se
gundo os limites territoriais estabelecidos pela lei reguladora 
da divisão territorial da Comarca. O Oficial do Cartório, se 
não encontrar no título 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 judiciária ou admi
nistrativa em que é situado o imóvel, conforme o critério ado
tado pela legislação local (atr. 247, 3.0 decreto citado). 

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

A individuação do imóvel não ficou claramente estabele
cida em face dos termos vagos e impreciosos de sua descrição, 
com o que se deixou de cumprir um dos requisitos mais impor
tantes exigidos pela lei dos registros públicos e destinado 
a fornecer a certeza do domínio sobre determinado imóvel e 
a fixar a continuidade do registro. 
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Além disso, como decidiu o Magistrado ao acolher a dú
vida, a cessão diz respeito a parte certa de um imóvel em 
condomínio havido a título sucessório. Já decidiu este Con
se!ho que "se é certo que os consensores podem alhear ares· 
pectiva parte indivisa (art 623, n.o III, do Código Civil), tam
bém é correto que para ser a alienação correspondente a parte 
certa e determinada, localizada em divisas e confrontações 
inseridas no todo, é indispensável Ou a concordância de todos 
os condomínios, ou que tal parte venha a constituir-se justa
mente na cabente ao alienante em divisão procedida (Wash
ington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, Direito das 
Coisas, pág. 198; A. Faria Motta, Condomínio e vizinhança, 
pág. 46)" - Agravo de petição n.o ~07.924, da Capital, D. J. 
de 1-7-72, pág. 9) . '. 

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

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

Custas na forma da lei. 

São Paulo, 14 de julho de 1972. - Tácito Morbach de 
Góes Nobre Presidente - José Carlos Ferreira de Oliveira, 
Corregedor Geral da Justiça e Relator - Alceu Cordeiro Fer
nandes, Vice-Presidente - Adv. D.: Luiz Xavier de Lima. 
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ACóRDÃO 

Agravo de Petição n. O 206.905 - S. Paulo. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Petição n.o 206.905, da comarca da Capital, em que é agra
vante Supermercados Feg pag SI A e agravado o Oficial do 
Registro Imobiliário da 13. a Circuncrição: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magis
tratura, por votação unânime, dar provimento ao recurso, 
para, acolhendo a preliminar, anular a sentença e o pro
cesso a partir do fls. 11, a fim de que se propicie à agra
vante oportunidade de oferecer sua impugnação e apresentar 
as provas julgadas con venien teso 

O recorrido adiou inscrição de contrato de locação refe
rente a determinados cômodos de prédio urbano, em que é 
parte a recorrida, sob o fundamento de que o prédio em que 
eles se colocariam ainda não foi averbado e, na verdade, nem 
mesmo sua construção se realizou. 

O MM. Juiz lia quo" fez publicar notícia de seu despacho 
de acolhimento da inicial no órgão de imprensa oficial e, 
após parecer do Curador, proferiu sentença julgando proce
dente a dúvida. 

Recorreu a apresentante do contrato, arguindo, prelimi
narmente, a nulidade do processo, por falta de regular cha
mamento para a impugnação. No mérito, argumenta que 
a dúvida não procede, pois nada obsta que se contrate a 
respeito de imóvel de construção futura. 

A decisão foi mantida em primeira instância e o parecer 
da Procuradoria Geral da Justiça é pelo não provimento do 
recu.:so, considerando prejudicada a preliminar. 

Entretanto, a preliminar de nulidade merece integral 
acolhida. 
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As citações, notificações e intimações devem ser feitas 
pessoalmente às partes, seus representantes legais ou procu
radores (arts. 163, 167 e 168 do C.P.C.), só se fazendo a inti
mação, nas comarcas das Capitais, Territórios e Distritos 
Federal, mediante publicação no órgão de imprensa oficial 
(art. 168, § 1.0, do C.P.C.), quando os interessados já este
jam em Juízo, sendo por essa forma avisados seus advogados. 

No caso, a simples publicação no jornal oficial não atin
giu o objetivo de noticiar à agravante o ajuizamento da dú
vida, porque ela ainda não estava representada por advogado 
nos autos. E, porisso mesmo, ainda como simples apresen
tante de contrato para inscrição no registro imobiliário, não 
estava obrigada a perseguir as publicações judiciárias para 
conhecer a sorte de sua pretensão, então puramente admi
nistrativa e só mostrada ao Oficial do respectivo Cartório. 

Assim, não adequadamente chamada a Juízo, para co
nhecer os termos da dúvida e apresentar provas com sua 
impugnação, sofreu evidente cerceamento de defesa, que pôs 
a perder os atos judiciais ulteriormente praticadas. Porisso 
é que se teve que anular, parcialmente, o processado. 

São Paulo, 6 de março de 1972. 

TACITO MORBACH DE GóES NOBRE, Presidente. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA, Corregedor 
Geral da Justiça e Relator. 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES, Vice-Presidente. 

82 - nOLE1'ür DA ASSOCUÇ.:i:Q DOS SERVE:\TDARroS 
Dl1 JUSTIÇA DO E:STADO DE S,i:Q PAUW * 



Agravo de petição nO DJ - 204.731 - Santo André. 

Agravante: Lucio Salomone. 

Agravado: Oficial do Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo André. 

ACóR-DÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Peti
ção n. O 204.731, da Comarca de Santo André, em que é Agra
vante Lucio Salomone e Agravado o Oficial do Registro de 
Imóveis da referida Comarca: 

ACORDAM, em sessão do Conselho Superior da Magis
h'atura, por votação unânime, negar provimento ao recurso, 
pagas as custas na forma da lei. 

O MM. Juiz Correg'edor acolheu dúvida suscitada pelo 
Oficial do Registro de Imóveis que se recusou a registrar duas 
cessões de crédtio hipotecário realizadas por instrumento 
particular. 

Efeti vamen te, pelos escritos particu lares a presen tados, 
dois dos tres casais credores fizeram cessão dos seus créditos 
com a garantia real de hipoteca à firma Versten S/A e a 
Fany Pfefer, como resulta dos instrumentos de fls. 6 e 7. E 
pelo recibo de fls. 9, correspondente ao pagamento da quantia 
total da dívida, feita pelos devedores, autorizaram, junta
mente com o credor originário Jakob Szporn, o cancelamento 
da hipoteca. Decidiu o dr. Juiz Corregedor que as cessões 
dos créditos deviam ser feitas mediante escritura pública 
ex-vi do disposto no artigo 134, n, do Código Civil. 

Entendem os devedores que tendo pago a um dos credores 
hipotecário e aos cessionários dos demais, que exibiram ins
trumento de cessão regularmente formalizado, não se justi
fica a recusa do Oficial de cancelar a hipoteca inscrita. 

Não lhes assiste razão. 
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Não se trata, na espec:e, de mera cessão de crédito que 
pudesse ser formalizada por escrito particular, com apoio 
nos artigos 1065 e 1067, do Código Civil. Os cróditos cedidos 
eram garantidos por hipoteca e a cessão, dado o seu valor, 
havia que ser feita po escritura pública. O artig'o 1066, do 
Código Civil prescreve que "salvo disposição em contrário, 
na cessão de um crédito se abrangem todos os seus acessó
rios". Como observa CARVALHO SANTOS, "entre os acessó
rios que se transmitem figuram as garantias, como a hipo
teca, o penhor, etc." (Código Interpretado, XIV /337). É o 
que diz PONTES DE MIRANDA: "A hipoteca, o penhor e 
a caução acompanham o crédito". A hipoteca é direito auxi
liar que, salvo pacto em contrário, se transfere com o crédito 
cedido ao cessionário". "A cessão da hipoteca ou da anti
crese exige a escritura pública, tendo de inscrever-se para que 
lhe nasça a eficácia real" (Tratado de Direito Privado, Tomo 
XXIII/271 e 335). AFONSO FRAGA, por sua vez, ensina 
que "a subrogação convencional ou legal, bem como a cessão 
dos direitos hipotecários, necessitam, sob pena de nulidade, 
de obedecerem para sua construção jurídica, às mesmas sole
nidades que a lei institue para a constituição na hipoteca, 
donde resulta que somente por instrumento público ou parti
cular segundo o valor do contrato, podem ser celebradas" 
(Direitos Reais de Garantia, pág. 596). CLóVIS BEVILLAQUA 
menciona a cessão do crédito hipotecário como exemplo do 
contrato em que a escritura pública é substancial (observa
ções ao artigo 1067). SERPA LOPES escreve que, na cessão 
de crédito hipotecário, "vinculada como acessório à dívida 
principal, a cessão desta implica na do direito real hipote
cário, passando de um a outro patrimônio. Por isso, quanto 
à forma do ato, se torna exigivel e substancial, todo o con
junto de requisitos relativos à transferência de dlrei'~os reais 
sobre imóveis, ou seja, escritura pública quando de valor 
superior à mil cruzeiros" (Tratado de Registros Públicos, 
II/329). E AZEVEDO MARQUES, em sua clássica mono
grafia - A Hipoteca - citando o artigo 10G7 do Código 
Civil, diz que "o artigo significa, mui claramente, que se a 
cessão referir-se à hipoteca, quando para esta for substan
cial a escritura pública, só por esse meio pode ser feita 
aquela". Era, aliás, o que prescrevia, de modo expresso, o 
velho decreto 169-A, no artigo 13. Do mesmo sentir é a lição 
de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, in Direito das 
Obrigações, pág. 379. 
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Ora, uma vez que as cessões levadas ao Registro de Imó
veis são, na verdade, como nelas está expresso, cessões de 
crédito hipotecário e dado o seu valor, somente mediante 
escritura pública podiam ser formalizadas. Nenhuma res
salva consta dos instrumentos particulares no sentido de que 
os direitos acessórios ficavam excluídos da cessão, impondo
se, por isso mesmo, a aplicação integral do que dispõe OI 
artigo 1066, do Código Civil. 

Em conseqüência, G cancelamento da hipoteca pretendido, 
pelos devedores não pode ser feito porque não é autorizado 
pelos credores originários, figurando no recibo de fls. 9 ape-I 
nas um deles. Mas a inscrição hipotecária subsiste em razão

l 
da indivisibilidade da hipoteca. 

As demais falhas ou omissões apontadas pelo Oficia[ 
do Registro desapareceram, porque supridas . I 

Mas a decisão recorrida é mantida pelo seu motivo prin
cipal concernente à invalidade das cessões, do que resulta ai 
inadmissibilidade da averbação do cancelamento ad inscriJ 
ção da hipoteca. 

São Paulo, de março de 1972. 

TÁCITO MORBACH DE GóES NOBRE - Presidente. 

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA - Corregedo) 
Geral da Justiça e Relator. 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES - Vice-Presidente. 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA: 

Proc. C.G. n.o 36.863-72 - Interessado: Associação dos 
Advogados de São Paulo - Capital - No processo supra, foi 
pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça 
proferido o seguinte despacho, datado de 18 do corrente: 

"Aprovo o parecer e revogo a Portaria n.o 2-72, baixada 
na 8. a Vara da Família e das Sucessões. Recomendo aos 
Juízes das Varas da Família e das Sucessões da Capital e aos 
das comarcas do interior, no sentido de que, em processos 
de inventário ou de arrolamento, os pedidos de expedição 
de alvarás sejam processados em autos apartados, com o prazo 
de validade para cumprimento de até 180 dias, se possível, 
desde que os interesses dos menores o permitam". 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral. 

O Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São 
Paulo solicita providências para a revogação da Portaria nO 
2-72, baixada pelo Juiz de Direito da 8. a Vara da Família e das 
Sucessões ,alegando que a Portaria estabelece normas de ca
ráter restritivo quando a expedição de alvarás para cumpri
mento de obrigações ou procedimentos outros, de responsabi
lidade ou em benefício ou herdeiros. Finalmente sugere que 
os pedidos de expedição de alvarás sejam processados em 
autos apartados e que seja alargado o prazo de validade para 
180 dias. 

Informou o Magistrado que as medidas tomadas, objeto 
da presente reclamação, já constituiram matéria de correição 
parcial, cuja sustentação anexa e a ela se reporta. 

A correição parcial foi dado provimen to, determinando 
a E. Câmara Julgadora remessa de cópia da portaria em 
questão ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça (cf. xerox 
de fls.). 
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Embora no exerclClO de suas funções jurisdicionais, o 
juiz não esteja preso a vínculos hierárquicos, sujeito a ordens 
superiores, isto não exclui, evidentemente, a jurisdição cen
sória dos órgãos disciplinares da magistratura, competindo ao 
Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça disciplinar a boa 
distribuição da Justiça (artigo 68, I, do Código Judiciário), 
por deliberação própria ,ou em atenção à recurso da parte 
interessada (art. 246, Cod. Judic.). 

Assim, analizando-se a questão sob o ponto de vista exclu
sivamente administrativo, salientando-se que no campo juris
dicional a Portaria já foi criticada, é de se reconhecer a in
conveniência e o despropósito da providência do Magistrado. 

Sem dúvida, as restrições impostas pela referida Portaria 
podem causar sérias dificuldades aos interessados, nem se 
vislumbra das mesmas a decorrência de um mais rápido 
andamento dos feitos. Se esse foi o principal objetivo da Por
taria, sob esse aspecto opino pela sua revogação. 

Se uma das causas de retardamen to dos feitos é o cons
tante pedido de alvarás, soluciona-se a questão processando
se os pedidos em autos apartados, sem interferência no anda
men to dos principais ,acolhendo-se, ainda ,a sugestão do 
Conselho Diretor da Associação dos Advogados, no sentido de 
que seja alargado o prazo de validade para 180 dias, se pos
sível, desde que os interesses dos menores o permitam. 

A consideração de Vossa Excelência. 

São Paulo, 18 de setembro de 1972. 

Flávio Cesar de Toledo Pinheiro - Juiz Auxiliar. 

Proc. CG - n. o 37.486-72 - Coordenacão da Adminis
tração Financera da Secretária da Fazenda =--- Capital. 

No processo retro, foi pelo Exmo. Sr. Desembargador Cor
regedor Geral da Justiça por r. despacho de 6-10-72, deter
minado que fossem publicados: 

A Resolução S. F. n.o 24-72 e Portaria C. A. F-G n.O 17-72, 
abaixo transcritas: 

Resolução S.F. n.o 2472 de 13 de setembro de 1972. 

Estabelece o modo e a formação de pagamento de emolu
mentos devidos pelo Estado, nos termos do parágrafo 3.0 do 
artigo 2.0 do Decreto-lei n.o 203 de 25 de março de 1970. 
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o Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, nos 
termos do disposto no parágrafo único do artigo 38, do De
creto-lei n.O 203 de 25 de março de 1970, resolve: 

Artigo 1.0 - O pagamento dos emolumentos devidos pelo 
Estado aos escrivães dos cartórios não oficializados, nos feitos 
criminais de ação pública, quando o réu não for condenado, 
será processado pela Coordenação da Administração Finan
ceira, na forma em que for disciplinado mediante requeri
mento do Titular da Serventia, dirigido ao Coordenador da 
Administração Financeira. 

Artigo 2.° - O pedido deverá ser instruído com certidões 
em duas vias, nas quais constem os seguintes elementos: 
número do feito, nome do réu, data do trânsito em julgado 
da decisão final e o valor dos emolumentos, de acordo com 
a Tabela I, item IV, letra "a" do Decreto n.O 52.705 de 11 de 
março de 1971, observada a vigência prevista no artigo 50 do 
Decreto-lei nO 203 de 25 de março de 1970. 

Artigo 3.0 - A certidão ou certidões mencionadas no 
artigo anterior deverão ser visadas pelo Juiz Corregedor Per
manente da Serventia figurando abaixo da assinatura o nome 
por extenso, do Magistrado. 

Artigo 4.0 - No caso de haver mais de um réu, deverá 
ser mencionada essa circunstância, para aplicação do dis
posto na Tabela r, item IV, nota 5." do Decreto n.~ 52.705 de 
11 de março de 1971. 

Artigo 5.0 - Esta resolusão entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogada à Resolução de 8, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 9 de fevereiro de 1972. 

Portaria Caf-G - n. O 17-72. 
Disciplina o modo e a forma de pagamento de que trata 

a Resolução S.F. n.o 24-72 de 13 de setembro de 1972. 
O Coordenador da Administração Financeira, no uso de 

suas atribuições, baixa as seguintes instruções: 

Artigo 1.° - 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 do requerimento do Titular da Serventia, dirigido ao 
Coordenador da Administração Financeira, na forma pre
vista pela Resolução S. F. - n.o 24-72 de 13 de setembro de 
1972. 
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Artigo 2.0 - Autuado o protocolo, do exepediente será 
encaminhado à Contadoria Geral do Estado, a fim de que a 
unidade contábil, incumbida de proceder ao registro da des
pesa, efetue o prévio exame dos elementos nele constantes, 
encaminhando-o a seguir ao Departamento de Finanças do 
Estado para o devido processamento da despesa. 

Artigo 3.0 - A despesa correra à conta da Administra
ção Geral do Estado, Código 02 - Sublemento 3 .1 .4.1 . -
despesas com honorários e custas - tratando-se de obriga
ções do exercício corrente onerará o elemento 3.1.5. O, quan
do se tratar de despesa relativa a exercícios anteriores. 

Artigo 4.0 - Processada e devidamente contabilizada a 
despesa o Departamento de Finanças do Estado efetuará o 
pagamento, na forma usual através do crédito em estabele
cimento oficial. 

Artigo 5.0 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua poblicação, revogada a Portaria C.A. F-B - 6-72, de 9 
de fevereiro de 1972. DJ 11-10-72. 
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PROVIMENTO N.~ 4-72 

o Desembargador, José Carlos Ferreira de Oliveira, Cor
regedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela nota 4.a da Tabe
la 7, do Decreto n.o 52.425, de 25 de março de 1970 (Regi
mento de Custas e Emolumentos), com a redação dada pelo 
Decreto n.o 52.705, de 11 de março de 1971, resolve: 

I - Fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
dos Oficiais de Justiça das Varas Cíveis, Criminais, Família 
e Sucessões, Fazendas Públicas, Acidentes do Trabalho e Re
gistros Públicos: 

a) para o 1.° perímetro da Zona Urbana - Cr$ 0,50. 

b) para os kms restantes da Zona Urbana - Cr$ 1,06. 

c) para a Zona Suburbana - Cr$ 2,37. 

d) para a Zona Rural - Cr$ 3,75 e mais Cr$ 0,43 por 
km que exceder a. vinte (20). 

II - Fixar em Cr$ 1,00 por diligência para as despesas 
de condução dos Oficiais de Justiça das Varas Distritais da 
Capita.l, sem consideração das distâncias efetivamente per
corridas. 

III - Quando forem efetuadas várias diligências ao mes
mo tempo, em locais vizinhos, com uso de apenas uma con
dução, o oficial fará jús ao reembolso de uma só verba. 

IV - Os Escrivães das Varas Criminais, após verifi
carem e conferirem os dados constantes dos mapas apresen
tados pelos Oficiais de Justiça daquelas Varas, certificarão a 
veracidade dos elementos incertos nos aludidos mapas, espe-
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cialmente no que nteressa à condição de processo de réus 
pobres. 

v - A vista da certidão mencionada no item anterior, 
o MM. Juiz de Direito e Corregador Permanente aporá seu 
"visto" e encaminhará os mapas ao D. E. C. C. até o 10.0 

dia útil do mês seguinte ao vencido. 

VI - Ultrapassado esse prazo, será o inadimplemento 
comunicado à Corregedoria Geral da Justiça para as me
didas cabíveis, a fim de ser apurada a responsabilidade de 
quem de direito. 

públique-se. Anote-se, Arquive-se, Cumpra. se. 

São Paulo, 16 de outubro de 1972. 

José Carlos Ferreira de Oliveira - Corregedor Geral 
da Justiça. DJ 20-10-72. 

nOLETDI DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVEXTUARlOS 
DEl JUSTH;.d. DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 91 



PROC. N.~ 35.847 

Senhor Corregedor Geral: 

1. Trata-se de nomeação de um escnvao aposentado, 
ALCEBíADES DE CAMARGO, para escrev6I1te habilitado 
C.R.C.P.N. e Anexos do Município de Bofete, Comarca de 
Conchas. 

2. Caso idên tico foi apreciado pela E. Corregedoria 
Geral e na oportunidade ficou decídido que seriam necessá
rias as seguintes providências para que houvesse a nomeação: 

"a) - inspeção médica para demonstração da 
capacidade física e sanidade mental do aposentado ; 

b) - revogação do ato da aposentadoria, a 
pedido do interessado, se fôr o caso, a critério da 
autoridade competente (fls. 12 do proc. n. . .... 
279 .708/ 59, da Secretaria da Justiça); 

c) - cumpridos os itens acima referidos, po
derá, s.m.j ., o MM. Juiz Corregedor Permanente des
pachar, a requerimento do interessado, o pedido de 
reversão, acolhendo ou não, com aplicação subsi
diária das normas da C.L.F. ou, se em data poste
rior, com observância das regras do Estatutos do 
Funcionalismo do Estado, decisão que deverá ser 
submetida à apreciação da Corregedoria Geral." 
(Proc. n. 30.580/68). 

3 . A questão, entretanto, poderá ser resolvida, venia 
concessa, por outra melhor forma, em face das normas cons
titucionais vigentes, que desde a Constituição Federal de 
1967 permitem ao aposentado o exercício de mandato eletivo, 
de um cargo em comissão ou então a sua contratação para 
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prestação de serviços tecnicos ou especializados (art. 97, § 
3.0; no mesmo sentido a Emenda Constitucional n.o 1/69, 
art. 99, § 4.°). 

4. E no caso dos autos a possibilidade de acumulação 
é possível, uma vez que a função de escrevente é inegàvel
mente um serviço não propriamente técnico, mas sem dú
vida alguma especializado, tanto que requer habilitação 
prévia (Decr. Lei Estadual n.O 159/69, art. 33 e sgs.) , con
sistente em exame que constará de provas manuscrita, dati
lográfica e oral, versando sôbre matéria atinente à serventia, 
requisito que só se dispensa em ocorrendo a hipótese do art. 
36, § 3.° do Dec. Lei n.o 159/69 ou do art. 14 do Dec. n.O 
5.129/1931, aplicável analàgicamente à espécie, já que o 
candidato é escrivão aposentado e do mesmo cartório para 
o qual pretende ser nomeado escrevente 

5. A permissão agora é mais ampla que na vigência 
da Constituição Federal de 1947 (art. 185), que limitava a 
autorização ao exercício pelo funcionário, de outro cargo "tec
nico ou cientifico" (art. 185), "porquanto o preceito cons
titucional (C. F. de 1967 e Emenda Constitucional 1/69 se 
refere aos serviços especializados ao lado dos serviços técnicos. 
Não há cogitar, assim, de serviços de nível superior, bastan
do seja especializado para incluir na possibilidade de acumu
lar facultada aos aposentados pela atual Constituição" (RDA. 
102/406) . 

6. No entanto, é bom frizar que o tempo de serviço 
relativo à aposentadoria não se computará para qualquer 
efeito ao servidor que fôr nomeado escrevente, sendo um e 
outro completamente independentes. O tempo de serviço 
como escrevente começará a ser contado a partir do início 
do exercício, sem qualquer relação ou dependência com o 
anterior, circunstância que ficará constando expressamente 
de seu processo de contagem de tempo de serviço. 

7. Nesta órdem de considerações, pois, opino pela ho
mologação da nomeação, com as observações retro. 

8. É o parecer, sub-censura. 

São Paulo, 3 de dezembro de 1971. 

José Haroldo de Oliveira c Costa, Juiz Auxiliar. 
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PROT. N." 17.759/71 

Senhor Corregedor Geral: 

1 . O MM. Juiz de Direto da comarca de Sumaré con
sulta sôbre a possibilidade de habilitar Da. ELYSABETH DE 
MELLO RODRIG UES como escrevente do C. R . C . P . N. e 
Anexos da sede, em virtude de ser ela professora primária, 
com cadeira no Grupo Escolar "André Rodrigues de Alckmin". 

2. Entendo, s. m. j., que à indagação se deva responder 
negativamen te. 

3. É inegável que o escrevente de cartório não oficia
lizado, em pese a natureza peculiar do trabalho que presta 
e da sua situação funcional, exerce função pública, tanto 
que seu tempo de serviço é considerado por lei "como ser
viço público, para todos os efeitos legais" (C. L. F., art. 301). 

3.1. Aliás já se decidiu em diversas oportunidades que 
o escrevente é funcionário público (R. F . 118/119, 92/227, 
75/423, R. T. 157/203), observando o Desembargador WA
SHINGTON DE BARROS MONTEIRO que a minúcia com 
que o legislador se houve" ao disciplinar o status do escre
vente, convence-nos de que não nos defrontamos com um 
simples preposto ou empregado do serventuário, mas com 
um servidor público, em função de marcante relevância. Re
petimos, pois, o escrevente é verdadeiro funcionário do Es
tado" (in Apelação n.O 12.920, de São Paulo). 

3.2. De outra parte, a CARLOS MEDEIROS DA SILVA 
ressalta que a atividade do escrevente "é equiparada, para o 
efeito de acumulações, à dos funcionários públicos" (parecer 
aprovado pelo Ministro FRANCISCO CAMPOS, in R. R. 
75/423) . 
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3.3. E a propósito o Excelso Pretório resolveu que, 
quando tal não fôsse, "não se lhe poderia negar, pelo menos, 
a condição de SERVIDOR" (in Recurso Extraordinário n. O 

36.073-SP., julgado pela Pimeira Turma, em 5.9.1957). 

4. A respeito e relativamente ao escrivão de cartório 
não oficializado, decidiu recentemente o C. Supremo Tri
bunal Federal que "o serventuário da Justiça, embora esti
pendiado sob forma de custas, desempenha cargo público, 
dado que criado em lei, com atribuições nela previstas, a 
qual, além de atributos outros, prevê a forma de remunera
ção. Assim, alcançado pelo art. 97, caput, da Constituição 
de 1967" (R. T. J. 56/869). 

5. Ora, se é certo que não se confundem a função de 
escrevão e a de escrevente habilitado, não menos exato é 
que êste, em sentido amplo, pode ser considerado serventuá
rio da Justiça ou funcionário público (R. T., vols. 343/397, 
334/209, 308/309, 307/136), maxime se se considerar que 
ao oficial maior, que é escolhido preferencialmente dentre 
os primei1'os escreventes (Decreto-Lei n.O 159/69, art. 32, com 
a redação dada pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n.O 203170), com
pete "substituir o escrivão nas suas ausências e impedimen
tos, podendo praticar, simultâneamente com êle, os atos que 
lhe forem atribuidos pelo titular da serventia, com aprova
ção do Corregedor Permanente" (Decreto-Lei n.o 159/69, art. 
32, § 2.°). 

6. Dest'arte, tenho para mim que é vedada a acumu
lação de cargos na forma do art. 99 da Emenda Constitucio
nal n.V 1/69, aí compreendida a que possa OCOrrer entre a 
função de escrevente habilitado de cartório não oficializado 
e o cargo de professor público primário. 

7. É o parecer, sub-censura, que, se aprovado, opino 
pela remessa de cópia ao MM. Juiz, para os devidos fins. 

São Paulo, 16 de novembro de 1971. 

José Haroldo de Oliveira e Costa, Juiz Auxiliar. 
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PROC. N," 35.G04/ 71 

Senhor Corregedor Geral: 

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

2 . A função de oficial maior foi criada pelo Decreto 
n.o 6.986, de 25.2.1935, art. 15, estabelecendo-se que a êle 
caberia substituir o serventuário em exercício nos seus impe
dimentos, e ainda praticar com êste, simultâneamente os 
atos que ao escrivão competem, independentemente de desig
nação especial . 

3 . Leis posteriores (Decreto-Lei n .o 12.520/ 42 e Lei 
n .Q 819/ 59) referiram-se à função pura e simplesmente, silen
ciando a respeito das atribuições do oficial maior, de sorte 
que se entendia continuarem as mesmas previstas no De
creto n .o 6 .986/ 35. 

3 . Então vieram os Decretos-Leis n.os 158/69 e 159/ 69 
preceituando que ao oficial maior caberia: 

a ) - substituir o escrivão nas suas ausências e impedi
mentos e nessas condição, praticar todos os atos como se ser
ventuário fõra (Decreto-Lei 158/ 69, art. 84, primeira parte e 
Decreto-Lei n .o 159, art. 32, § 2.0 , primeira parte); e 

b) - praticar simultâneamente com o escrivão, os atos 
que por lei são privativos dêste, hipótese em que deverão 
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tais atos ser relacionados e submetidos a previa autorização 
do Juiz Corregedor Permanente (Decreto-Lei n.o 158/69, art. 
84 ,segunda parte e Decretcr-Lei fi.O 159/69, art. 32, § 2.0 , se
gunda parte). 

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

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

6. Não há falar no caso em retroatividade de lei com 
ofensa a direito adquirido, senão em efeitos imediatos e obri
gatórios de lei de ordem pública e cogente relativa à execução 
de serviços administrativos e à prática de atos processuais. 

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

E a propósito, observa PONTES DE MIRANDA, que "a 
relação jurídica entre o funcionário público e o Estado pode 
ser modificada pelas leis novas, salvo quando existe regra 
jurídica constitucional que o mede. Não é possível o efeito 
retroativo, "mas a incidência da lei no presente é completa" 
grifei (in "Comentários à Constituição de 1967", ed. Revista 
dos Tribunais, 1968, Tomo V, pág. 92".) . 

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

São Paulo, 15 de setembro de 1971. 

José Haroldo de Oliveira e Costa, Juiz Auxiliar. 
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JURISPRUDtNCIA: 

REVOGAÇÃO DE CHEQUE 

A Sexta Câmara Civil do Tribunal de Alçada confirmou 
por unanimidade sentença do juiz Ney de Mello Almada, da 
lo.a Vara Cível da Capital, versando recusa de pagamento 
de cheque por existência de contra-ordem do sacador, não 
obstante houvesse suficiência de fundos no banco. O pedido 
foi acolhido em parte pela sen tença, com a condenação do 
executado ao pagamento da importância do cheque, acres
cidos de juros e honorários. O estabelecimento bancário foi 
excluído da ação. 

Ê a seguinte a decisão: 

A conta-ordem nada mais que a revogação do cheque 
é, permitindo-a a Lei do Cheque, art. 6.°, desde que existente 
motivo legal. Esta expressão foi entendida por J. X. Car
valho Mendonça com "todo aquele que no sistema da lei 
a justifique", corno ausência de causa nas rel~ções entre o 
emissor e o tomador, causa ilícita ou imoral, cheque eivado 
de erro ou tangido por fraude ou coação ("Tratado de Di
reito Comercial", V, 2.a parte, p. 548 e seguinte). 

O notável comercialista aduziu claramente estes j udi
ciosos conceitos. 

"Se é certo que o beneficiário adquire direito a ser pago 
pela provisão dos fundos em poder do sacado desde a data 
do cheque, não quer isso dizer que o sacado desde o dia do 
cheque reserva em seu poder qualquer soma devida ao bene
ficiário" . 

O sacado não conhece o beneficiário; não tem com e'c 
a minima relação jurídica antes da apresentação do cheque 
(obra citada, pág. 549). 
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o prof. Pedro Barbosa Pereira salienta, a seu turno, qu:; 
"o sacado não se obriga para com o portador a coisa alguma. 
Nem deve obrigar-se, mas pagar a quem lhe apresenta c' 
cheque, cumprindo a ordem do emissor" ("Curso de Direito 
Comercial", Il/252). 

Bastante oportuna a advertência de Gastão A. Macedo, 
em sua obra intitulada "Curso de Direito Comercial", página 
199, expendida nestes termos: "É certo que a contra-ordem 
só se justifica se houver motivo legal para isso, "mas tam
bém é certo que o sacado não poderá, obviamente, examinar 
a legalidade, ou não, da contra-ordem do sacador, pois nã'J 
tem elementos para tanto". Remata, em seguida: "Sua 
atuação é passiva, de quem cumpre ordens de terceiro, de 
cuja conveniência, ou inconveniência, não lhe é dado ave 
rlguar". 

"É justa a recusa do pagamento de cheque se houve 
contra-ordem, embora não motivada" (R.T. 152/265). O 
sacado não pode "apreciar o motivo ou fundamento da con
tra-ordem", assinala Waldemar Ferreira ("Tratado de Di
reito Comercial", 9/191). 

Por ato inteiramente imputável ao emissor do cheque, 
não pode responàer o banco sacado, que, à vista do exposto, 
não pode suportar a demanda, por ser parte ilegítima pas
siva. Despicienda a circunstância, a que se a apega a autora, 
no sentido de que, havendo fundos quando recusado o paga
mento inicialmente, eles foram abatidos "a posteriori", de 
modo a não poder ser pago o título em apreço. Nenhur"l 
liame de responsabilidade pode gravar o banco a esse r~' 

peito, salvo se a autora alegasse e provasse má-fé, o que não 
acontece. Cabe notar que o cheque contém carimbo de apre
sentação em 02/X/70 anotando não só a contra-ordem, senão 
também a falta de fundos, como se lê a fls. 09 dos autos de 
aresto em apenso. Havia saldo quando da segunda apre
sentação, em 06 daquele mês e ano, mas a contra-ordem 
persistia. 

O direito creditório é válido e exercitável apenas contra 
o emi ten te do cheque, aindamais à vista do C. P . C ') art. 209 
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TERRENO DE MARINHA. POSSE - AÇÃO 
ENTRE PARTICULARES - ,ADMISSIBILIDADE 
- Tratando-se de terreno de marinha, a posse deste 
pode ser discutida entre particulares, porém se uma 
das partes agasalha Se1.l direito unicamente no títu
lo expedido pelo Serviço do Patrimônio da União, 
falece competência à Justiça Estadual, como ins
tância recursal, para apreciar a validade do título 
de ocupação, expedido pelo órgão federa~, deslocan
do-se a competência de Julgamento para o Egrégio 
Tribunal Federal de Recursos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível 
n.o 8.440, da comarca de Itajaí, em que é apelante Regina 
Miranda Santos, sendo apelado Bonifácio José Pereira: 

Acordam, em Primeira Câmara Civil, à unanimidade, ri-ão 
conhecer do recurso e remeter os autos ao Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos. 

Custas a fin aI: 

Trata-se de uma ação de manutenção de posse requerida 
por Regina Miranda Santos, que alega ter sua posse, sobre 
um terreno de marinha, esbulhada por Bonifácio José Pe
reira e sua mulher. 

A ação foi contestada e os RR. sustentam que lhes as
siste o direito de desfrutar a posse da gleba em litígio, por
que requereram e obtiveram do Serviço do Patrimônio da 
União o título de sua ocupação (doc. de fls. 31). 

Na instrução foram ouvidas muitas testemunhas e tam
bém realizou-se uma perícia, num só louvado (fls. 79/89). 

O MM. Juiz a quo sentenciou, entendendo que a autora 
era carecedora de ação ajuizada por não ser possível reco
nhecer a posse em favor de quem não apresenta título pro
vindo da Fazenda Nacional. 
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A autora, inconformaáa, apelou para esta Instância, in
surgindo-se contra a tese sustentada pela sentença, atacan· 
do, inclusive, com muita veemência, o titulo expedido pelo 
S. P. U., em favor dos RR., pois a recorrente e não os apBla
dos é que sempre exerceu a posse de fato sôbre a área ques
tionada. 

O recurso foi contra-arrazoado, fixando os recorridos o 
entendimento que lhes assiste o direito aposse , como decor
rência da expedição do questionado tgtulo de ocupação das 
terras de marinha. 

A tese sustentada pela decisão recorrida, data venia, tem 
a seu desfavor inumeros pronunciamentos, de reconhecida 
autoridade. Assim é que este Tribunal, em acórdão da lavra 
do eminente desembargador Alves Pedrosa, sustentou: "Quan
to à reintegração de posse, sabe-se que a posse de terras de
volutas e precária, não podendo, portanto, em qualquer hi
pótese, ser alegada contra o titular do domínio, que, no caso, 
é o Estado de Santa Catarina. Mas a doutrina e a juris· 
prudência têm admitido o uso dos interditos possessórios, 
nessas circunstâncias, entre particulares, isto é, podem os 
ocupantes das terras devolutas, por tolerância do Estado, de
fender sua posse contra terceiros que procuram perturbá-la. 
É o que se vê in "Jurisprudência e Doutrina", voI. 7, pág. 91 
e voI. 14, págs. 67 a 82. 

"Firmando este ponto de vista, a possessória tinha que 
ser julgada procedente, porque ficou devidamente provado 
que a posse dos autores era anterior à dos réus". (Jurispru
dência. 1971. págs. 310/311). 

Igual entendimento foi espossado pelo Tribunal de Jus
tiça de São Paulo, conforme se conclui da seguinte emenda: 
"Terreno de Marinha - Ação entre particulares - Admis
sibilidade - Procedência em face de melhores provas da 
autora - Apelação não provida. Tratando-se de terreno 
de marinha, a posse deste pode ser discutida entre particula
res". (R.T., voI. 335/293). 

No Diário da Justiça da União, de 20.06.72, apreciando 
os agravos de instrumento n.os 55.010 e 55.012, ambos de 
São Paulo, o eminente Ministro Djaci Falcão desproveu os 
recursos por entender cabível a discussão da posse entre 
particulares, pois não se cuidava, na espécie, de reconheci
mento de posse contra o poder público. 
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Posta a questão nestes temos, analisando-se a prova dos 
autos, ch.ega-se a conclusão, baseada na in controvertida 
prova testemunhável, que a autora realmente exercitou atos 
inequívocos de posse, não só sobre a gleba de 0,8 metros de 
testada para a Rua República Argentina, como ainda sobre 
a área limitrofe, ora questionada, - de 7,70 metros de frente , 
também para a mesma Rua República Agentina. Ela mu
rou os dois terrenos, isto por volta de 1961 e neles plantou 
árvores frutíferas, que produziram frutos, os quais foram 
sempre por ela colhidos. 

Somente em 1970 é que os RR. obtiveram autorização 
para ocupar a gleba em litígio, através do título de fls. 31, 
e por isso entendem que sua posse deriva de uma situação 
jurídica regularizada perante o Domínio da União, não cons
tituindo, assim, sua ocupação, ato de esbulho. 

O deslinde da questão envolve, necessariamente, o re
conhecimento da prevalência ou não da posse dos RR., cal
cada unicamente no título expedido pelo Serviço do Patri
mônio da União, sobre a posse de fato da autora, o que im
porta, em última. análise, em apreciar e julgar um ato de 
autoridade federal, que tem por objeto terreno de marinha. 

Assim, entende-se, inclusive com base em precedentes 
desta Casa (Jurisprudência 1971, págs. 459 e 674) e ainda 
consoante entendimento da Egrégia Primeira Turma do Tri
bunal Federal de Recursos que "compete ao Juiz Federal 
julgar qualquer ação que tenha por objetivo terreno de ma
rinha, de propriedade da União Federal". (Jurisprudência. 
T .F .R . , '101. 26/ pág. 4). 

Por estas razões não se conhece do presente recurso, 
declinando-se a competência para o Colendo Tribunal Fe
deral de Recursos. (T. J. Sta. Cat. - Florianópolis, 6 de 
1972- Alves Pedrosa, presidente - Ivo Sell, relator - May 
Filho) . 
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IMOVEL VENDIDO A PRESTAÇÕES - CES
SÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA A VENDA. 

I - É inoperante, mesmo irrita e nula, a cláusula 
que exige autorização expressa dos pTOmitentes
-vendedores para a cessão de diTeitos e obrigações 
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referentes a compromisso de compra e venda de imó
vel não loteado, desde que convencionado sem cláu
sula de arrependimentos. 

II - Tratando-se de imóvel vendido a prestações, 
ainda que haja condição resolutiva expressa, indis
pensavel é a interpelação judicial, do cessionário, 
como titular de direito real sobre a coisa, para que, 
constituido em mora, se resolva o compromisso e 
consequentemente a cessão. 

III - Inaplicação pelo acórdão impugnado dos arts. 
13, do DI. 58, de 1937, e 22, do D. 3.709, de 1938, 
com a redação que lhe deu a L. 649, de 1949. Ocor
rência de ofensa aos arts. 930 e 031 do Código Civil. 

IV - P1'ovido o recurso contra o acórdão em apela
ção, para restabelecer a sentença, julgando-se pre
judicado o manifestado contra o acórdão em em
bargos de declaração. 

vovo 

O Sr. Ministro Amaral Santos (Relator): - No contrato 
de compromissão de venda e compra entre os proprietários, 
Eduardo Antonio Cury e sua mulher, e Jorge Correia, um 
dos recorridos, ficou estabelecido que o mesmo se escindiria 
independentemente de qualquer aviso ou interpelação judi
cial, no caso de não pagamento de três prestações consecuti
vas (Clausula 5. a , f. 18-v.) Estabelecia a clausula seguinte: 

"Salvo o que estabelece a cláusula 5.a, supra, a presente 
é feita em caráter irrevogável e irretratável, obrigando os 
contratantes por si, herdeiros ou sucessores, os quais, desde 
já, expressamente renunciam ao direito de arrependimento". 

Todavia, a cláusula s.a prescrevia que "o outorgado só 
poderá ceder e transferir seus direitos e obrigações ora as
sumidas, desde que idôneo o cessionário e com autorização 
expressa e por escrito dos outorgantes a quem pagará a taxa 
de 3 % sobre o valor de cessão, a título de honorários de ad
vogados dos outorgados". 
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Estando rigorosamente em dia quanto ao pag'amento 
das prestações relativas ao preço pactuado, Correia cedeu 
seus direitos e obrigações ao recorrente Chemja Fravdemberg 
(f. 21) referentes ao referido compromi::;so, sem, todavia, 
pedir prévia autorização aos proprietários, promitentes-ven
dedores. 

Podia a cessão ser feita nessas condições? 
O acórdão impugnado, proferido em grau de apelação, 

diz que não. 

Penso diversamente, à vista do disposto nos arts. 13, do 
DI. 58, de 1937, 22, do D. 7.709, de 1938, com a redação que 
lhe deu a L. 649, de 11 .3 .49. Com efeito, reza este último 
dispositivo: 

"Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de com
promisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo 
preço tenha sido pago no ato da sua constituição ou deva sê-lo 
em uma ou mais prestações, desde que inscritos em qualquer 
tempo, atribuem aos compromissários direito real oponível 
a terceiros e lhes confere o direito de adjudicação compul
sória nos têrmos dos arts. 16, desta lei, e 346 do C. Pr. Civil". 

A cláusula que exigir autorização expressa dos promi
tentes-vendedores a meu ver é inoperante, mesmo irrita e 
nula, em face dos têrmos imperativos da lei , que autoriza 
cessão, desde que o compromisso de venda e compra se con
vencionar sem cláusula de arrependimento. Assim, tenho 
como inaplicados aqueles dispositivos de lei pelo acórdão 
impugnado, proferido em apelação. 

Nesse sentido o acórdão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, em R. T. 205-439, apontado pelos recorrentes, assim 
ementado (f. 222): 

"É lícita a cessão e transferência de compromisso de 
compra e venda de imóvel não loteado, cujo preço é pago em 
prestações, sem o consentimento por escrito do promitente
-vendedor, não obstante cláusula proibitiva em contrário. 
São aplicáveis ao caso os arts. 13, § 1.0, da L. 58, de 1937, e 
art. 22 do D. 3 .079, de 1938". 

Por essas leis, a falta de consentimento do promitente
-vendedor não constitui motivo impeditivo da transferência 
do contrato, por isso que dispõe o § 1.°, do art. 13, do DI. 
58, que na falta de consentimentos não impede a transfe-
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rência, mas torna os adquirentes, e alienantes solidários nos 
direitos e obrigações contratuais". 

Não obstante a existência da cessão do compromisso 
pelos promitentes-compradores aos cessionanos, ora recor
rentes, aqueles, sem conhecimento destes, acordados com os 
proprietários, recindiram o compromisso, tendo os proprie
tários, no mesmo ato, se comprometido a vender o mesmo 
bem objeto da rescisão a recorrida CRECIF (folha 12). 

O acórdão em grau de apelação, ora impugnado, reco
nheceu válida a rescisão por escritura pública, mesmo sem 
o conhecimento dos cessionários recorrentes, porquanto o 
contrato de compromisso continha cláusula resolutiva ex
pressa, independentemente de aviso ou interpelação judicial, 
na hipótese de atraso no pagamento de três prestações con
secutivas. 

Essa fundamentação do acórdão encontra esbarro na 
jurisprudência, que se' vem acentuando, inclusive deste Tri
bunal, segundo a qual, tratando-se de imóvel vendido em 
prestações, ainda que haja condição resolutiva expressa, in
dispensável é a interpelação judiciaL Transcreve-se, em abo
no dessa jurisprudência, um dos acórdãos mais recentes , 
relatado pelo eminente Ministro Barros Monteiro, em D . J . 
de 25 . 10 .68, trazido a confronto pelos recorrentes (f. 166): 

"Imóveis vendido a prestações. Jurisprudência que se vai 
tornando vencedora no Supremo Tribunal Federal, no sen
tido de que a existência de cláusula resolutiva expressa, mes
mo nas promessas de vendas de imóveis não loteados, não 
dispensa a notificação prévia para constituir o devedor em 
mora". 

Válida a escritura de cessão do compromisso, como penso 
demonstrado, e devidamente inscrita no Registro Imobiliá
rio, como se achava, impunha-se a notificação ou interp2-
lação do cessionário, ora recorrente, como titular de direito 
real sobre a coisa, para que, constituido em mora, se resol
vesse o compromisso e consequentemente a cessão. 

Não tendo se dado a notificação ou interpelação dos 
cessionários, ora recorrentes, e não obstante isso rescindin
do-se o compromisso entre o proprietário e o promitente
-comprador, a rescisão se fêz com ofensa àqueles dispositivos 
e ainda dos arts. 930 e 931 do Código Civil. Aliás, assim já 

BOU;TL\1 D.\ A~SOcrAÇ;i.O DOS S8RYEXTGÁr.TOS 
DEl JUS'rICA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -105 



se julgou neste Tribunal, por acórdão no RE 64.823, Relator o 
eminente Ministro Evandro Lins, assim ementado (fôlha 169) : 

"Consignação em pagamento. Promissória cessionária 
de promessa de imóvel a prestações é in teressada na extinção 
da dívida (arts. 930 e 931, do C. Civil, e art. 69 da L. 4.380, 
de 21.8.64). Recurso extraordinário conhecido e provido". 

Assim e em face do exposto, e considerando válida a 
cessão de compromisso aos ora recorrentes e inválida a res
cisão do mesmo e, consequentemente, o novo compromisso 
de venda e compra estabelecido com a recorrida CRECIF, 
conheço do recurso interposto contra o' acórdão em grau de 
apelação, manifestado à 1. 194, interposto contra o acórdão 
proferido em grau de embargos declaratórios. 

VOTO 

o Sr. Ministro Barros Monteiro: - Senhor Presidente, 
o iluste Ministro Goulart de Oliveira observou, de certa feita, 
que nós, juízes temos escrupulos de apreciar a questão moral, 
a par das questões jurídicas das demandas que somos for
çados a decidir. No caso ora em julgamento, o eminente 
Ministro Amaral Santos não enfrentou, propriamente, a 
causa sob o seu aspecto moral, embora a focalizasse ligeira
mente, em desfavor dos recorridos. 

Estou de pleno acordo com Sua Excelência: Entendo 
que, válida a escritura de cessão, como S. Exa. brilhante
mente demonstrou, e, devidamente inscrita no Registro com
petente como se achava, era de mister a notificação ou in
terpelação do cessionário, ora recorrente, para que, consti
tuído em mora, se ressolvesse o compromisso e, consequen
temente, a cessão. 

Inteiramente àe acordo com o eminente Relator, conheço 
do recurso e lhe dou provimento. 

VOTO 

o Sr. Ministro Djaci Falcão: - Entendeu o acórdão 
reCOrrido que não pode um dos contratantes ceder a sua 
posição contratual, como todo o elenco de direitos e obri
gações, sem o consentimento do remanescente" (f. 147). 
Acentuou que na cláusula 9.a do contrato de promessa de 
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revenda e compra entre Eduardo Antonio, Cury e sua mu
lher, de um lado, e Jorge Correia, de outro, ficou estabele
cido que o outorgado só poderia ceder e transferir seus di
reitos e obrigações com autorização expressa e por escrito dos 
outorgantes. No caso, a cessão feita por Jorge Correia e 
Chemja Frajdemberg não teve autorização dos proprietá
rios, promitentes vendedores. Daí, ser ineficaz a promessa 
de cessão em relação aos proprietários, promitentes-vende
dores. 

Não padece dúvida que tal exgese destoa da adotada pelo 
ego Tribunal de Alçada de São Paulo, ao emitir o seguinte 
pronunciamento : 

"É lícita a cessão e transferência de compromisso de 
compra e venda de imóvel não loteado cujo preço é pago em 
prestações, feita sem o consentimento por escrito do promi
tente-vendedor, não obstante cláusula proibitiva emcontrá
rio. São aplicáveis ao caso o art. 13, § 1.0, da L, 58, de 1937, 
e art. 22 do D. 3.079, de 1938" (f. 162). 

Tenho como acertada a interpretação constante do acór
dão paradigma Em verdade, a falta de consentimento do 
promitente-vendedor não impede a transferênQia do con
trato, eis que, consoante dispõe o § 1.0, do art. 13, do DI. 58, 
de 1937, "a falta de consentimento expresso do compro
mitente-vendedor não impede a cessão do contrato de com
promisso, mas torna o cedente e o cessionário solidários nos 
direitos e obrigações contratuais". 

A disposição legal sobrepõe-se à cláusula proibitiva da 
cessão sem consentimento dos promitentes-vendedores. 

É de convir ainda que o DI. 58, no seu art, 22 (redação 
dada pela L. 649, de 11-3-49), assim dispõe: 

"Os contratos, sem clásula de arrependimento, de com
promisso de compra e venda de imóveis não loteados, cujo 
preço tenha sido pago no ato da sua constituição ou deva 
sê-lo em uma ou mais prestações, desde que inscritos em 
qualquer tempo, atribuem aos compromissários direito real 
oponível a terceiros e lhes conferem o direito de adjudica
ção compulsória nos têrmos dos arts. 16 desta lei e 346 do 
Cód, de Processo Civil". 

Vale sobrelevar que no contrato de promessa de venda 
e compra celebrado entre Eduardo Antonio Cury e sua mu· 
lher, de um lado, e Jorge Correia de outro, ficou acentuado 
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o caráter irrevogável e irretratável, consoante se vê da sua 
cláusula 6.a, ressalvada a resolução automática do con
trato, desde que houvesse a falta de pagamento de três pres
tações consecutivas (cláusula 5. a). É de se atender para que 
se era válida a escritura de cessão de compromisso, devida
mente inscrita no Registro Imobiliário, impunha-se prévia 
notificação judicial para constituir o devedor em mora, de 
modo a assegurar a resolução de compromisso de compra 
e venda, conforme a jurisprudência predominante nesta 
Côrte. Ademais, os recorrentes em tempo hábil propuseram
-se a pagar o saldo do preço da transação, segundo se cons
tata à f. 43. 

Em face do exposto, acompanho o voto do eminente Re
lator, no sentido de restaurar a sentença de primeira ins
tância. (S . T. F . - RE 69.014 - GB - ReI., Ministro Ama
ral Santos. Conhecido e provido o recurso contra o acórdão 
de apelação, para restabelecer a sentença. Julgou-se prejudi
cado o recurso contra o acórdão sobre embargos de decla
ração. Decisão unanime. Impedido, o Senhor Ministro Os
waldo Trigueiro, Presidencia do S1'. Ministro Luiz Gallotti. 
Presentes à sessão os Senhores Ministro Amaral Santos, Bar
ros Monteiro, Djaci Falcão, Oswaldo Trigueiro e o Dr. Oscar 
Corrêa Pinta, Procurador-Geral da República, substituto -
Brasília, 2 de abril de 1971) R. T. J., vol. 57, B. 778. 

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO - "Causa 7rWT
tis" - Saldo em dinheiro, representação por pres
tações em compromisso de compra e venda de ter
reno loteado pelo "de cujus" - Incidência do t1'i
buto. 

Incide no pagamento do impôsto de transmis
são "causa m01·tis" o saldo em dinheiro, Tepresen
tado por prestações em compTomisso de compra e 
venda de imóveL loteado pelo "de cujus". 

N. 197.396 - Santo AndTé. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de agravo de 
instrumento n.o 197.396, da comarca de Santo André, em 
que é agravante a Fazenda do Estado de São Paulo, sendo 
agravado espólio de Egiminiano Pezzolo. 

No inventário de Egiminiano Pezzolo, a Fazenda do Es
tado reclamou o impôsto de transmissão de bens e de direitos 
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de que trata a lei estadual n. O 9.591, de 30-12-1966, inci
dente sobre terrenos objeto de loteamento de que partici
pava o inventariado, alienados a terceiros, cujos preços fo
ram contratados para pagamento em prestações. 

O magistrado não acolheu a reclamação, homologando 
o cálculo de transmissão "causa mortis". 

Inconformada, a Fazenda l::tgravou de instrumento. E, 
em contra-razões, o espólio sustentou que o saldo a receber 
é representado por dinheiro, pago em prestações, não inci
dindo o imposto sobre o mesmo. 

O Juiz manteve sua decisão. 

A espécie já tem sido examinada por este Tribunal, 
merecendo acolhimento a pretensão da Fazenda, diante dos 
expressos termos do art. 23, n.o r, da Emenda Constitucio
nal n.O 1, de 17-10-1969, que reproduziu o art. 24, n.o I, da 
Constituição Federal de 1967: "Compete ao Estados e ao 
Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão a 
qualquer título, de bens imóveis, por natureza e a cessão 
física e de direito reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como sobre a cessão de direitos à sua aquisção." 

Decidiu acórdão da Primeira Câmara desse Tribunal, 
examinando precisamente a hipótese de compromissos de 
compra e venda, que é a dos atos: "Se o imposto de trans
missão incide sobre a transmissão de direitos reais sobre imó
veis, inclusive sobre direitos à aquisição de imóveis (art. 24, 
n.O r, da Constituição Federal; art. 1.0, n.os I e II da lei n. O 

9.591, de 1966), segue-se que a transmissão dos direitos à 
aquisição de imóvel compromissado pelo "de cujus" está su
jeita ao pagamento do imposto também, não somente porque 
constitui transmissão de um direito real sobre o imóvel, como 
também constitui transmissão de direito à aquisição de imó
vel" ("Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo". voI. VIII/245). 

Idêntico foi o entendimento do julgado, na mesma Re
vista, voI. XI/211. 

Portanto, o imposto reclamado pela Fazenda é irrecu
sável, razão pela qual: Acordam, em Quarta Câmara Civil do 
Tribunal de Justiça, por votação unânime, dar provimento 
ao recurso, nos termos acima, pagas as custas como de di
reito. (T.J.S.F. - São Paulo, 13 de maio de 1971 - FER
REIRA DE OLIVEIRA, preso com voto - FLAVIO TõRRES, 
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relator - Participou do julgamento, como voto vencedor, o 
Des. Barbosa Pereira). RT - 432, pág. 124. 

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSóRIA 
Exceção de incompetência de jôro. Interpretação 
dos arts. 133, I, 134 e 135 do C. Pro Civil. Dissídio 
jurisprudencial. FÔTO de eleição prevalece sobre o 
da situação do imóvel. Aplicação da Súmula 335. 
Recurso extraordinário conhecido e provido. 

RELATóRIO 

o Sr. Ministro Adalício Nogueira (Presidente e Relator) : 
Trata-se de ação de adjudicação compulsória, ajuizada 

na Capital do Estado de São Paulo, na qual o ilustre Dr. Juiz 
de 1.a instância rejeitou a exceção de incompetência ofere
cida pelos réus, fundado na existência de cláusula contratual 
eletiva de fôro e no art. 135 do C. Pro Civ., que estabelece a 
competência do domicílio do de cujus, para as questões ati
nentes a herança. 

Entretanto, a Eg. Primeira Câmara Civil do Tribunal de 
Alçada houve por bem reformar a decisão, afirmando a com
petência do juízo da situação do imóvel, eis que "a adjudi
cação, não sendo demanda relativa à herança, mas simples 
ação que se exercita contra o espólio fica sujeita à regra 
comum da competência, prevista no art. 136 do C. Pr. Civil" 
(f. 67-71). 

Inconformados, os autores recorrem, extraordinària
mente, pelas letras a e d, lIr, art. 114 da Constituição Federal 
vigente, alegando ofensa aos artigos 133, r, 134, e 135 do C. 
Pro Civ., além de contrariedade à Súmula 335 do Supremo 
Tribunal Federal e arestos de outros Tribunais, que indica 
(f. 73-82). 

Admitido o recurso, o foi em vista da evidente divergên
cia entre o V. acórdão recorrido e os de outros Tribunal, ver
sando situações semelhantes (f. 89-92). 

A douta Procuradoria-Geral da República, em Jogo e 
erudito parecer do Dl'. Custódio Toscano ,aprovado pelo emi
nente Ministro Décio Miranda, então Procurador-Geral da 
República, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, 
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em concordância com a oientação manifestada pelo douto 
Ministério Público de São Paulo. 

Diz a ementa (f. 101): 

"Conhecesse do "extraordinário", quando o dissídio invo
cado é patente, notório, e está comprovado. Ação para adju
dicação de bem imóvel de espólio pro indiviso, prometido em 
escritura de compromisso de venda irrevogável e irretratável, 
é ação relativa à herança, que leva a causa para o fôro priva
tivo da localidade do inventário, que prevalece sobre o da 
situação do imóvel (arts. 135 e 136 final do C. PI'. Civil. R. T., 
335/335). 

Deve prevalecer o fôro de eleição sobre o da situação do 
imóvel, quando as partes litigantes são as partes contratantes 
do pacto, onde se fez a eleição e, principalmente quando o 
lítigio não é peculiar ao imóvel, mas ao contrato em si mesmo 
(Supremo Tribunal Federal. Acórdão in R. T.J. 3/137 e 39/ 33 
e Acórdão de 20-10-64 no Conflito de Jurisdição 2.086, in 
Acórdãos do Supremo Tribunal Federal aplicados à Súmula 
1/254)". (f. 101). 

É o relatório. 

VOTO 

o ST. Ministro Adalício Nogueira (Presidente e Relator) : 
O recurso extraordinário moldou-se nas letras a e d, da 

permissão constitucional. 

No pertinente à primeira, assevera-se a infração dos arts. 
133, nO I, 134 e 135 do C. Pr. Civil. E no que toca à segunda, 
alude-se às decisões arroladas a f. 276-277. 

A hipótese versa acêrca de um compromisso particular 
de compra e venda celebrado entre o inventariado João Ro
drigues Maia e a ora recorrente. Pretendem os recorridos que 
a competência para a aprecição da ação de adjudicação com
pulsória se desloque da Capital de São Paulo para a Comarca 
de Wenceslau Braz, no interior do Estado, que é o fôro da 
situação do imóvel, cuja adjudicação se intenta. 

A recorrente entrincheira-se em ponto de vista adverso, 
esteada na cláusula 7. a daquele compromisso, em que se 
pactuou: : 
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"Fica eleito o fôro desta Capital, para nele serem resol
vidos quaisquer questões oriundas do presente contrato" 
(f. 17-v). 

Propugna ela a opinião de que, falecido o inventariado 
na Capital de São Paulo, onde sempre residiu, aí é que deve 
ter curso a ação de que se cuida, em razão do prescrito na
quela cláusula, que consagrou o fôro de eleição. 

E; estribou-se no dispositivo do artigo 133, inciso I, do 
C. Pro Civ., que diz: 

"Determinar-se-á a competência: 

I - Pelo domicílio do réu. 

E, ainda, no que estatui o art. 134 do mesmo Código, que 
reza: 

"O réu será, em regra, demandado no fôro do seu domi
cílio, ou, na falta, no de sua residência". 

Invocou, afinal, o que está no artigo 135 da mesma lei 
adjetiva civil, que proclama: 

"O fôro do domicílio do de cujus será o competente para 
o inventário e partilha e tôdas as ações relativas à herança". 

Sem dúvida, no art. 136 se dispõe: 

"Nas ações relativas a imóvel será competente o fôro da 
sua situação, salvo o disposto no artigo anterior". 

Esta última parte, restringiu, claramente, a extensão 
contida no preceito precedente. 

Agasalhando-se, por igual, em dissídio pretoriano, a re
corrente enumera os arestos, que se encontram a f. 76-77 
(lê-os) . 

Esses veredictos afinam com o proferido no CJ 2.806, de 
que foi Relator o eminente Ministro Evandro Lins, cuja 
ementa assim se exara: 

"Súmula 335. É válida a cláusula de eleição do fôro para 
o, processos oriundos do Contrato". 

Decidindo-o, assim se pronunciou o douto Relator: 

"O fôro de eleição previsto no contrato prevalece sobre o 
fôro da situação do imóvel. Essa é a jurisprudência do Su-
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premo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 335" 
(Acórdão do Supremo Tribunal Federal aplicados à SúmtLla, 
de Dirceu A. Victor Rodrigues, voI. I, p. 254-255). 

Com efeito, não somente razões de ordem jurídica, como 
as -de conveniência e comodidade, militam em prol da tese, 
em que se acastela a recorrente. Seria molestro transplan~ 
tar-se a competência do fôro da Capital de São Paulo ,onde 
tinha domicílio o de cujus e lá faleceu, processando-se-lhe, 
aí, o inventário ,acrescendo-se que foi o mesmo convencionado, 
para a resolução de qualquer questões oriundas do contrato, 
para o de uma Comarca do interior do Estado. 

Com inteira razão a ínclita Procuradoria-Geral da Repú
blica, quando concluiu o seu exaustivo parecer, com estas 
expressões: 

"Eis os fundamentos jurídicos que nos levam a opinar 
pelo conhecimento e provimento do recurso. Despiciendo, 
porém, não seria atentar-se para as razões de ordem prática. 
As partes têm seu domicilio na Capital aí se processa tam
bém o inventário do de cujus, onde ele tinha seu domicílio; 
o contrato de compromisso de venda do imóvel foi lavrado 
na Capital; os contratantes elegeram livremente o fôro da 
Capital para o deslinde judicial de suas questões sobre o con
trato; os seus advogados têm escritório na Capital; na Ca· 
pital será para eles mais fácil postular pelo direito dos seus 
constituintes; na Capital, presume-se, devem estar, senão 03 

mais sábios, pelo menos os mais experimentados juízes, por
que é última instância de promoção e de mais fácil ingerência 
e fiscalização do Tribunal; para se processar qualquer perícia 
sobre o documento, que uma parte afirma ser legítimo e a 
outra sustenta ser falso, será ela efetuada no fôro da Capital. 
Não vislumbramos, pois, razão plausível, em tais circunstân
cias, para se mandar as partes ao langínquo fôro do interior, 
onde apenas se encontra situada a Fazenda compromissada 
à aquisição, na escritura. 

Defícil, dessarte ,encontrar razão lógica para, contra
pondo-se às razões jurídicas, concluir que se processe e julgue 
a presente causa no longínquo fôro de Presidente Wences
lau, quando tudo leva a crer que ela seja melhor, ou pelo 
menos, mais fácil e eficazmente julgada, no fôro da Capital, 
inclusive em razão de economia processual e imediatitude 
judicial, como bem acentuou o representante máximo do Mi-
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nistério Público da Justiça de São Paulo, ao se pronunciar 
também pelo conhecimento e provimento do recurso (Parecer 
de f. 855-86) ". (f. 115-116). 

Em face de todo o exposto, conheço do recurso extraor
dinário, em razão do dissídio invocado e do verbête da Súmula 
335, para dar-lhe provimento, cassando o V. acórdão recorrido 
e restaurando a decisão do primeiro grau. (S.T.F. - RE 65.116 
- SP - ReL, Ministro AdaIício Nogueira - Conhecido e pro
vido, unânime. - Presidência do Sr. Ministro Adalício No
gueira. Presentes à sessão os Senhores Ministros Eloy da 
Rocha, Thompson Flores, Bilac Pinto e Antonio Neder, e, o 
Dr. Oscar Corrêa Pina, Procurador-Geral da República, subs
tituto. - Brasília, 20 de setembro de 1971) . R. T.J., vol 58, 
pág. 638. 

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Compro
misso de compra e venda, sem cláusula de arrepen
dimento e devidamente inscrita. Reforma da sen
tença. 

Não tendo sido pago a preço total da venda, 
desatende-se o pedido de adjudicação compulsória 
feito pelo promitente-vendedor, posto que não se 
cump1'iu o estatuído no § 1.° do art. 346 do C.P.C. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de apelação cível 
n.o 7.886, da comarca de Blumenau, em que são apelantes 
Bruno Henrique Gerd Flach e sua mulher e apelado Enio 
Rebelo: 

ACORDAM, em Primeira Câmara Civil, à unanimidade, 
adotando o relatório de fls. 43/ 48 verso, conhecer da apela
ção e dar-lhe provimento para julgar o autor carecedor da 
ação, condenando-o ainda, ao pagamento dos honorários 
advocatícios da parte contrária, a razão de 20 % sobre o valor 
dado à causa. 

Custas pelo apelado. 

O recurso próprio é mesmo o de apelação (Com. ao Cód. 
Proc Civil - Tomo V, pág. 362 - Pontes de Miranda e Proc. 
Civil à Luz da Jurisprudência, vol. XXX, pág. 1.234, n.os 
35.812 e 35.813). 

Quanto ao mérito, a sentença não pode prevalecer, sob 
qualquer ângulo que se examinar o contrato objeto da adju-
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dicação. Se representasse uma venda perfeita e acabada, 
faltar-Ihe-ia o requisito da lavratura por instrumento público, 
ou então, encarando-o como um compromisso de compra e 
venda, havia que se atender para os ensinamentos dos mes
tres, pertinentes à adjudicação compulsória do imóvel pré
contratado, no qual não foi atendido o disposto no art. 346, 
§ 1.0 do C. P. C. 

Assim, Jorge Americano escreve: "Para exercer a forma
lidade outorgada pelo art. 346 do Código de Processo, deve 
o compromissário juntar a escritura de compromisso de com
pra e venda e a prova do pagamento das prestações, ou, pelo 
menos, da última." (voI. 2.°/155). 

Carvalho Santos perfilha o mesmo entendimento: "Na 
alienação de lotes, para pagamento em prestação, pressupõe 
a lei a existência de um contrato preliminar de promessa de 
venda, obrigando-se por ela o promitente vendedor a outor
gar ao compromissário comprador do lote a respectiva escri
tura "dês que esteja ultima.do o pagamento." (Cód. de Proc. 
Civil interpretado, voI. IV, pág. 455/456). 

Pontes de Miranda, por sua vez, preleciona: "O que é 
preciso é que o pré-contratante comprador ofereça o restante 
do preço ou o preço o que se subentende se pediu a intimação 
do pré-contratante vendedor para dá-la (a escritura defini
tiva de compra e venda nos cinco dias seguintes, que corre
rão em cartório." (Tomo V, pág. 360/361). 

A Jurisprudência segue na mesma esteira, conforme se 
vê pelos seguintes julgados: "Os contratos de promessa de 
compra e venda de imóveis loteados têm força compulsória, 
desde que se apresentem devidamente formalizadas, regis
trados e inteiramente pago o preço da venda." (Proc. Civil 
à Luz da Jurisprudência - A. de Paula, voI. XXIV, pág. 
1.210) . 

Ainda: "O dispositivo do § 1.0, do art. 346 do C. P. C., 
não significa que, na inexistência da impugnação sempre 
deva o juiz dar pela procedência do pedido de adjudicação 
compulsória. Para o acolhimento do pedido é preciso que o 
Autor prove haver preenchido as condições legais, dentre elas 
o pagamento do preço total." (ADCOAS, 1970/431). 

E porque não tenha o A. cumprido o disposto no § 1.0 do 
art. 346 do C. P. C., impõe-se o provimento do apêlo para re
formando a sentença recorrida, julgar o autor carecedor da 
ação condenando-o, ainda ao pagamento dos honorários advo-
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catícios da parte contrário e das custas processuais. (T.J.S.C. 
- Florianópolis, 14 de outubro de 1971 - Alves Pedrosa, 
Presidente. Ivo Sell, Relator Francisco May Filho). "Juris 
prudência" do T.J.S.C., 1971, 2.° volume, pág. 581. 

DIVISÃO - Imóvel rual - Condomínio ante
rior ao Estatuto da Terra - Quinhões inferiores ao 
módulo - Pretensão indeferida - Agravo não pro
vido - Voto vencido. 

O Estatuto da Terra, como lei política, é de 
aplicação mediata, só não atingindo as divisões já 
consumadas. 

N.o 200.860 - Campinas. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de 
pei;ição n.o 200.860, da comarca de Campinas, em que são 
agravantes Maria Emília do Rosário Martins e outros, sen
do agravado o Juízo: Acordam, em Segunda Câmara Civil 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos, 
negar provimen to de recurso, pagas as custas pelos agra
vantes. 

Trata-se de recurso interposto contra decisão que inde
periu pretensão à diyjsão de propriedade agícola em que o 
numero de módulos é simplesmente 1, 2, por chocar-se com 
a proibição taxativa do art. 65 do Estatuto da Terra (lei n.o 
4.504, de 1964). 

Alegam os agravantes que o condomínio preexistia à en
trada em vigor do referido Estatuto, pelo que lhes assiste 
direito adquirido à divisão pleiteada. 

Sem razão. Não se trata de vantagem particular que se 
haja tornado um elemento da personalidade do indiyjduo 
mas de "direito que se relaciona, de modo direto e precipuo, 
com o interesse público ou político" e que, por isso, "aplica-se 
imediatamente; modifica-se e muda ao sabor das leis" (Carlos 
Maximiliano, "Direito Intertemporal", n.O 28). 

O Estatuto da Terra como lei politica, de ordem pública, 
aplica-se imediatamente, só não atingindo no particular as 
divisões já consumadas. Situa-se entre as normas que "não 
visam vantagem pessoal do cidadão, mas o interesse de tod03", 
as que se relacionam "precipuamente com a organização do 
poder público" ("quod ad statum reipublicae spectat") não 
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seguem o mesmo rito que as destinadas a regular os interesses 
particulares das pessoas ("quod ad singularem utilitatem 
pertinet") (ob. cit., n.o 43). 

Não há falar, aliás, em direito adquirido de dividir certa 
gleba. O caso é de mera faculdade de intentar a divisão. 
E "simples faculdade abstrata não constitui patrimônio pes
soal; pode ser abolida por disposição nova, se ainda não foi 
utilizada" (ob. cit., n.O 46). 

Inexiste, portanto, na espécie o alegado direito adqui
rido a proceder divisão, pelo que é mantida a decisão agra
vada. (T.J.S.P. - São Paulo, 21 de setembro de 1971 -
CORDEIRO FERNANDES, pres., vencido com a seguinte de
claração de voto: Fiquei. vencido, pelas seguintes razões: Por 
sentença datada de 23-6-1949, foi homologada a partilha dos 
bens deixados por Constantino Martins, adjudicando-se aos 
herdeiros os respectivos quinhões em razão do que o único 
bem inventariado ficou em comum. 

Os condôminos pretendem, agora como ato complementar 
da partilha, por fim ao condomínio. 

A meu ver, 'data venia", é inegável o seu direito. 

Como já decidiu o STF, em sessão plenária, "a proibição 

IMPOSTO - Cobrança contra proprietário de 
loteamento aprovado e inscrito, tendo por objeto 
as áreas e espaços livres, destinados à construção 
de edifícios públicos, ruas ou praças - Inadmissi
bilidade - Segurança concedida - Recurso des
provido. 

Tratando-se de loteamento, a partir de sua 
inscrição tornam-se inalienáveis as vias de comu
nicação e espaços livres, constantes da respectiva 
planta e memorial descritivo, para aqueles passa
rem a integrar o domínio público. Consequente
mente, a partir dessa inscrição o dono do lotea
mento não poderá vir a ser constrangido, com per
tinência àqueles espaços livres, ao pagamento de 
impostos de qualquer natureza. 

N.O 173.177 (Recurso "ex officio") - Guaru
lhos - Agravante: Prefeitura Municipal de Gua
rulhos. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de 
petição n. O 173.177, da comarca de Guarulhos, em que é re
corrente Juízo "ex officio", sendo agravante a Prefeitura 
Municipal de Guarulhos e agravados Júlio de Andrade Maia 
e outro: Acordam, em Quinta Câmara do Tribunal de Alçada 
Civil do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar 
provimento a ambos os recursos. Custas na fora da lei. 

1. Trata-se de recursos oficial e voluntário, interposto 
este pela municipalidade de Gurulhos, vencida em mandado 
de segurança, concedido em favor de proprietários de lotea
mentos aprovados e inscritos, e que se viram tributados, com 
relação às áreas e espaços livres, destinados à construção de 
edifícios públicos, ruas ou praças. 

2. A decisão agravada é mantida pelos seus próprios e 
jurídicos fundamentos não ensejando a matéria u'a mais 
ampla discussão. 

Bem demonstrou o magistrado, escudando-se no ensina
mento de Serpa Lopes que, a partir da inscrição, tornam-se 
inalienáveis as vias de comunicação e espaços livres cons
tantes da respectiva planta e memorial descritivo do lotea
mento. A própria lei federal assentou esse entendimento, 
decorre da compreensão dos princípios, expressando que vias, 
praças e áreas livres passam a integrar o domínio público, 
desde a data da inscrição do loteamento. E, finalmente, por 
força do mesmo entendimento, houvesse fato gerador da tri
butação e jamais seria o sujeito passivo da obrigação tribu
tária quem não tem mais a titularidade das áreas sobre as 
quais se pretende a imposição do tributo. 

3. A matéria posta como preliminar, mas que não o é 
do recurso, sequer merecia maior consideração. 

Superou-a o jugaldor com vantagem, ao explicar que o 
ato da administração já é exequível e que a faculdade, não 
utilizada, do recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
não afasta o direito à procura das vias judiciais. T.J.S.C. -
São Paulo, 13 de abril de 172 - OCTAVIO STUCCHT, preso 
com voto - MAÉRCIO SAMPAIO, relator. - Tomou parte 
no julgamento o Juiz Rodrigues Porto). RTs, vaI. 441, pág. 
183. 
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ENFITEUSE - Contrato anterior ao Código 
Civil - Resgate pleiteado - Admissibilidade -
Apreciação de lei municipal - Retorno de p'i'o
cesso ao juiz "a quo". 

É resgatável enfiteuse instituída antes da vi
gência do Código Civil. 

A lei municipal de São Paulo n.o 2.219, de 1919, 
autorizou prefeito a conceder a remissão dos afo
ramentos constituídos até o ano de 1916. 

N.o 200.995 - Capital. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação 
civil n.O 200 .995, da comarca de São Paulo, em que são ape
lantes Orlando Francisco Pereira, sua mulher e outros, sen
do apelada a Municipalidade de São Paulo. 

1. Com base no art. 693 do CC, os autores, senhores do 
domínio útil do prédio descrito na inicial, ajuizaram esta 
ação ordinária contra a Municipalidade de São Paulo com 
o 'Objetivo de resgatar e extinguir o aforamento daquele 
imóvel. Na contestação, a ré disse que os autores não jun
taram o contrato enfitêutico (art. 159 do CPC); que são 
carecedores da ação, pois o contrato é perpétuo e não houve 
acordo entre as partes (arts. 679 e 693 do CC); que não foi 
esgotada a instância administrativa; que o valor da causa 
é de 5.500.000,00; finalmente, que não há possibilidade de 
resgate por ser a enfiteuse anterior ao Código Civil. 

2. O saneador rejeitou a preliminar a respeito do valor 
e deixou as demais para a decisão final. A sentença julgou 
improcedente a ação e condenou os autores nas custas e em 
honorários de advogado. Limitou, desde logo, a controvérsia 
a um ponto: o contrato foi celebrado antes do advento do 
Código Civil e o direito de resgate, somente admitido por seu 
art. 693. Entendeu aplicável a legislação contemporânea à 
data do contrato. No presente recurso, sustentam os ape
lantes que a melhor interpretação do dispositivo citado não 
impede a procedência do pedido. 

3. Na lição de Clóvis ("Código Civil", vol. 3.°/ 253), 
"o direito de resgate não aproveita aos aforamentos já consti
tuídos, quando o Código Civil entrou em vigor, por se não ofen-
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der o direito dos senhorios, que contando com a perpetui
dade, estipularam cânones extremamente módicos". Epitácio 
Pessoa afirmava que em tais casos não existe o direito de 
resgate, por se tratar de atos perfeito e acabado, de direito 
definitivamente adquirido, e que o acordo entre as partes 
referido no art. 693 diz respeito ao prazo maior ou meno,' 
para o resgate e não propriamente ao direito de resgatar, o 
qual não pode ser renunciado. Seguindo a esteira de Clóvis 
Beviláqua, pronunciaram-se entre outros, Paulo de Lacerda 
("Manual do Código Civil", Introdução, In, nota 35), Car
valho Santos ("Código Civil Brasileiro Interpretado", IX/I04), 
Washington de Barros Monteiro ("Direito das Coisas", 246), 
Orlando Gomes ("Direitos Reais", 2.°/463). Nesse sentido 
são numerosas as decisões, como se vê nos repositórios de 
jurisprudência. 

4. No entanto, o STF passou a admitir o resgate de 
enfiteuse constituída antes do Código Civil e inscreveu na 
Súmula n.o 170: "É resgatável a enfiteuse instituída ante
riormente à vigência do Código Civil". Além da consideração 
de ser o instituto decadente ,obsoleto e anti-social, firmou o 
Pretório Excelso têm aplicação imediata as leis que dispõem 
sobre direito real, máxime as que alteram ou institutos de 
natureza perpétua, e que essa aplicação não ofende o direito 
adquirido do senhorio ou titular do domínio direto. Trata-se, 
pois, de direito assente. 

5. De consig'nar-se, também, que a lei municipal n,o 
2,219, de 6-8-1919, autorizou o Prefeito do Município de São 
Paulo a conceder a remissão dos aforamentos constituído3 
até o ano de 1916, com o evidente propósito de adaptá-los 
às normas constantes do Código Civil, Essa disposição não 
foi revogada e está em harmonia com a atual orientaçãJ 
da Suprema Corte, justificando-se, portanto, a interpretação 
do precitado art. 693 defendida pelos apelantes, a qual é 
aceita por estas razões. 

6. Mas como o ilustre julgador apenas examinou essa 
questão e a fim de preservar o princípio do duplo grau de 
jurisdição, o processo volta à primeira inst-ância para, afas
tada essa matéria, serem examinadas e resolvidas as demais. 
Nestas condições: Acordam em Segunda Câmara Civil do 
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Tribunal de Justiça do Estado, adotado o relatório de fls. e 
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso ·para 
aqueles fins. Custas, na forma da lei. (T.J.S.P. - São Paulo, 
30 de dezembro de 1971 - CORDEIRO FERNANDES, preso 
como voto - ALMEIDA BICUDO, relator - Participou do 
julgamento, com voto vencedor, o Des. Carmo Pinto). RTS, 
voI. 438, pág. 89. 

HERANÇA - DESISTtNCIA. - A "desistên
cia em favor" não é mais do que renúncia ~ trans
lativa, à herança, que se opera em favor de co-her
deiro, enquanto que a cessão de quinhão heredi
tário poderá ser feita em relação a qualquer pessoa. 
Sendo renúncia, a desistência tanto pode ser feita 
por escritura pública como por termo nos autos, 
ambos desfrutam da mesma validade notarial. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 
Petição, sob n.O 155/71, de Prudentápolis, em que são Agra
vantes: Mario Diedis e sua mulher e José Kopak e Agra
vado: Pedro Malko. 

Acordam, em l.a Câmara Cível, do Tribunal de Justiça 
do Estado, por maioria de votos ,negar provimento ao re
curso. Custas, pelos agravantes. 

1 - Conforme consta dos autos de arrolamentos dos 
bens que ficaram por falecimento de Adão Meter e sua mu
lher, os herdeiros Francisco Metek e João Dziedzic e sua 
mulher desistiram de suas legítimas em favor do co-her
deiro João Malko, desistência que foi precedida de requeri
mento formulado por procurador com poderes especiais e 
reduzida a termos nos autos. No processo, além de João 
Malko ,figuram os descendentes da filha natural da inven
tariada, Catarina Kopak, dentre os quais José Kopak. 

Iniciado o pl"Jcesso em 1962, ficou sem movimentação 
por vários anos até que o retro citado José Kopak e outros 
promoveram o seu andamento, aparecendo, então, nova rela
ção de herdeiros do casal inventariado em que figuram Oó'. 

ora agravantes como cessionários, por escritura pública, dos 
direitos hereditários conferidos aos já citados FranCisco 
Metek e João L',ziedzic (gora João Diedis) e sua mulher. 

Examinando o caso, o Dr. Juiz não admitiu a habi!i
tação dos ditos cessionários, visto que os cedentes já não 
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possuiam os direitos pretensamente cedidos. Da decisão res
pectiva nasceu o recurso de agravo de petição ora em jul
gamento. 

2 - Francisco Metek ou torgou poderes para a desis
tência em favor do agravado em 1945, quando se qualificou 
como solteiro (fls. 11) e João Dziedzic (ou Diedes) e sua 
mulher em 1943 (fls. 12). O termo de desistência é de 1962 
(fls. 16 verso). A fls. 69, consta a escritura pública de cessão 
de direitos, feita por João Diedis e sua mulher a Mario 
Diedis ,em data de abril de 1970; a fls. 71 escritura idêntica 
passada a José Kopak por dois de seus irmãos, como su
cessores do mesmo Francisco Metek e de sua mulher, ambos 
falecidos. Em contraposição, João Malko apresentou tam
bém escritura de cessão de direitos, lhe outorgada em fun
ção das antigas procurações que já haviam servido às desis
tências antes referidas, estando dita escritura inscrita no 
registro imobiliário, ao contrário das apresentadas pelos ora 
agravantes. 

3 - Sem levar em consideração estas últimas particu
laridades citadas, a decisão agravada não merece censure 
A desistência que se operou nos termos do processo de in
ventário realizou definitiva transferência dos quinhões here
ditários dos desistentes em favor do agravado. Foi ato per
feito e acabado, segundo o direito brasileiro. O que, na ver
dade, se denomina vulgarmente de "desistência em favor" não 
é mais do que "renúncia - translativa" do direito à herança, 
que somente se opera em favor de co-herdeiro ,enquanto que 
a cessão de herança poderá ser feita em relação a qual
quer pessoa. Ora, sendo renúncia, a desistência, "in casu", 
tanto podia ser feita por escritura pública como por termo 
nos autos. (Cód. Civil, art. 1.581), pois que tabelionato e 
processo se equivalem em efeitos notariais. Por isso, não 
vem ao caso nem o valor da coisa, nem a necessidade de 
homologação, que o texto legal não menciona como ato com
plementativo da declaração da vontade. 

4 - Sob outro aspecto, a desistência que não precinde 
da homologação judicial (Cod. Proc. Civil ,art. 16) é a pura
mente processual ,isto é, relativa aos atos do processo. Pre
leciona De Plácido e Silva : "Na espécie, a desistência é a 
renúncia a um ato processual, a uma ação ou a uma ins
tância. Por essa forma a desistência da ação ou de parte 
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dela não implica na renúncia do direito, salvo quando, por 
expressa convenção, importa também numa transação" 
(Com. vaI. 1/61). 

Assim, os desistentes de 1962 não podiam ceder os mes
mos direitos a outrem, em 1970, antes de alcançarem a anu
lação do ato anterior, na forma da lei, e como muito bem 
concluiu o Dr. Juiz "a quo". (T. J. Paraná - Curitiba, 9 de 
maio de 1972 - Mercer Júnior, Presidente e Relator pl o 
acórdão - Isidoro Brzezinski - Ossian França, Revisor). 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
Casa - Objeto de desapropriação iminente - Fato 
conhecido posteriormente ao negócio - Ação de 
rescisão proposta pelo prominente comprador -
Procedência - Recurso provido. 

A desapropriação iminente de 1l1n pnjelio jus
tifica a rescisão de compromiso de compra e venda. 
quando o prominente comprador visava adquiri-lo 
para a sua residência o desconhecia aquela fato. 

N.a 167.989 - Capital. 

Visto, relatados e discuitdos estes autos de apelação n.o 
167.689, da comarca de São Paulo, em que são apelantes 
Agenor Pedroso e outros, sendo apelados Antônio Monteiro 
e sua mulher: Acordam, em Sexta Câmara do Tribunal de 
Alçada Civil, por maioria de votos, dar provimento parcial 
ao recurso, para declarar rescindindo o contrato, sem ~lS per
das e danos, compensadas as quantias entregues com o 
aluguel do prédio e pagas pelos réus as custas e honorários 
advocatícios de 1070 sobre o valor da causa. 

Por via de compromisso de compra e venda, os autores 
adquiriram dos réus a casa situada à rua Miranda Jordao 
n. a 19, por Cr$ 35.000,00, estabelecido o pagamento em pres
tações mensais. E agora querem rescindir o compromisso, 
porque, depois de se haverem mudado para a casa, foram 
alertados pelos vizinhos de que o imóvel fora abrangido em 
plano viário da Prefeitura, pesando sobre ele iminente desa
propriação, circuntâncias que, se antes conhecida, não os 
teria deixado ce~ebrar c compromisso. Pleiteiam, com a res
cisão do compromisso, a devolução das quantias pagas e 
perdas e danos. 
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Em sua contestação, os réus disseram ignorar a existên
cia de qualquer ato declaratório de utilidade pública do imó
vel em causa; e, ainda que o imóvel fôsse desapropriado, os 
autores sempre seriam indenizados. 

Por douta sentença de fls., a ação foi julgada improce
dente, condenados os autores nas custas e honorários de 1070 
sobre o valor da causa. 

Como bem acentuou o magistrado, a pretensão inicial é 
de rescisão contratual e sob esse aspecto é que deve ser apre
ciada e decidida. 

Ao ver da maioria, a ação procede, nos têrmos seguin
tes. É que os autores adquiriram o prédio para sua residên
cia, com ânimo definitivo. Tiveram em mente a resolução 
do problema da casa própria, (para sua tranquilidade futu
ra. Ora, se essa meta dentro da previsão normal, era impos
sível de atingir, em face de pesar sobre o imóvel a ameaça 
real de ser desapropriado, e se a circunstância lhes era de 
todo desconhecida, a frustração do objetivo há de levar ao 
desfaziamento da avença, que se entende razoavelmente ce
lebrada com essa condição resolutiva implícita. São tais e 
tantos os transtornos resultantes da desapropriação de pré
dios de residência, que normalmente ninguém quer adqui
rir os sobre que pese essa ameaça, que, no caso, é de realida
de manifesta, esteriotipada no plano de melhoramentos mu
nicipais, aprovados pela lei n.O 5.528 v. documentos de fls.) . 
Se se tratasse de escritura definitiva, poder-se-ia alegar que 
ao comprador, antes de assiná-la, competia verificar a situa
ção do prédio na Prefeitura. O caso, porém, é de mero recibo 
de sinal, sem nenhum registro. E a venda estava condicio
nada, como é óbvio, à verificação da regularidade da docu
mentação do vendedor e da situação edilícia do prédio. E tal 
verificação, quanto a esta última, resultou no descobrimen
to oportuno de que o imóvel é totalmente atingido pelo pla
no viário da Municipalidade, como está certificado a fls. Se, 
pois, as legítimas expectivas do comprador serão baldadas, 
dentro da previsão normal, não parece curial a subsistência 
do contrato, porque ninguém compra para ser desapropria
do. Em suma: se, antes da escritura definitiva, foi verifi
cado pesar sobre o imóvel séria ameaça de desapropriação, 
este fato justifica o desfazimento da venda, ainda não for
malizada definitivamente, pelo justo receio de que a coisa 
transmitida não chegue a oferecer as vantagens esperadas e 
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possibilitar o exercício dos poderes necessários à sua utiliza
ção econômica, nos limites da liberdade assegurada pela 
Constituição. 

Todavia, não há cogitar de perdas e danos, porque não 
está demonstrado nos autos que os vendedores conheciam per
feitamente a situação ou lhe soubessem avaliar as conseqüen
cias, tanto mais que o plano viário ainda depende do decre
to expropriatório. E a própria testemunha Wilma, filha de 
criação dos autores, não disse que os réus, antes da celebra
ção do negócio, sabiam dos planos da Prefeitura. Por con
seguinte, desfeito o negócio, as coisas voltarão ao "statu quo 
ante". Como, porém, os autores estão morando na casa, as 
importâncias que adiantaram, relativamente ao preço serão 
compensadas com o aluguel devido pela usufruição da coisa 
tudo conforme se apurar em execução. Em respeito pelo 
princípio da sucumbência, os réus pagarão as custas do pro
cesso e honorários advocatícios de 10 % sobre o valor da cau
sa. (T. A. Civ. S. P. - São Paulo, 4 de novembro de 1971 -
ALVES BARBOSA, preso com voto - PINHEIRO FRANCO, 
relator designado - PAULA BUENO, vencido, com declara
ção de voto em separado). RTS, 438/ 164. 

CERTIDÃO NEGATIVA - RECUSA DE FORNECIMEN
TO - Cabe mandado de segurança para obrigar a 
Fazenda a expedir, segundo o preceito constitucio

nal do art. 134, § 35, certidão negativa do tributo fis
cal, não ficando o pedido prejudicado pelo forneci
mento do documento em razão de medida liminar. 

Vistos, relatados e discutidos êstes autos de Recurso de 
Mandado de Segurança (Agravo de Petição), sob n. O 135/71, 
de Curitiba - 15.a Vara em que é Recorrente, "ex-offício": 
Dr. Juiz de Direito , Agravante : Fazenda Pública do Estado 
do Paraná e Agravada: Luiz G. A. Valente S/A. - Comércio 
e Navegação. 

Acordam, em Primeira Câmara Civel, do Tribunal de 
Justiça do Estado, por unanimidade de votos, negar provi
mento a ambos os recursos. Custas, na forma da lei. 

1. O Rgravante, por seus órgãos competentes, negou
se a fornecer certidão negativa de débitos à agravada, pedi
da com a finalidade de escriturar imóvel de sua proprieda-
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de, sob alegação de existência de suposto débito. Daí, o pe
dido de segurança. Posteriormente à impetração, a Fazen
da forneceu o malsinado certificado. 

O Dl'. Juiz, a despeito disso, concedeu a segurança, por 
entender caviloso, "in casu", o compotamento do fisco esta
dual. E recorreu de ofício: 

Interposto recurso de agravo de petição foi o mesmo re
gularmente processado e, por fim, mantida a sentença re
corrida. Nesta Superior Instância, a Procuradoria Geral opi
nou no sentido de ser o recurso havido como prejudicado. 

2 - O direito constitucional de pedir e obter certidões 
às repartições administrativas (C. F. art. 153, § 35), foi, 
na espécie, postergado pela agravante, que só cedeu ao reque
rido pela agravada após o ajuizamento da segurança e em 
conseqüência da medida liminar decretada. 

Nestas condições, a ação mandamental não pode ser jul
gada prejudicada. A instância segue o seu curso como se 
tal liminar não tivesse sido concedida. 

No caso, o impôsto que se diz devido pela agravada não 
tinha mais razão de ser (I.C . M . sobre madeira serrada. 
destinada a exportação), de maneira que a recusa da Fa
zenda importou em violação frontal do preceito constitucio
nal supra citado. 

Não há, portanto, também pelo mérito, o que reformar 
na sentença agravada. (T. J. Paraná - Curitiba, 5 de ou
tubro de 1971 - Mercer Júnior, Presidente e Relator - Isi
doro Brzezinski - Ossian França). 
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VARA DE REGISTROS PÚBLICOS: 

1.668-67 - Dúvida - 8.0 Reg. de Imóveis - Arcangeli
na Ciampa. 

Vistos, etc. 

I - O Oficial do 8. 0 Registro de Imóveis adiou a trans
criação da escritura de compra e venda que lhe foi apresen
tada por Arcangelina Ciampa. Trata-se de parte do lote nú
mero quatro, da quadra J, do bairro do Imirim, 8. 0 subdis
trito - Santana, havido pelos vendedores pelas transcrições 
ns. 149 e 48.094, respectivamente da 2. a e 3.a Circunscrições 
do Registro de Imóveis. Alega o suscitante que o imóvel se 
acha irregularmente transcrito na 3.a Circunscrição, cum
prindo ser cancelada tal transcrição para que outra seja 
feita no 8. 0 Cartório. Além disso a suscitada deverá apre
sentar certidão negativa de impostos municipais pois a que 
exibiu não se refere aos proprietários e sim a pessoa diversa. 

II - A suscitada impugnou a fls. aduzindo que a con
fusão dos limites do Imirim foi a causa da transcrição mal 
feita, na 3.a Circunscrição, que nem si quer os Distribuidores 
conseguiam dissipar. Mas como j á tem sido decidido por 
este juizo - alega a suscitada - não é o caso de anular-se 
a transcrição da 3.a Circunscrição, bastando uma averbação. 

Foram juntadas certidões das transcrições anteriores e 
o Ministério Público opinou pela procedencia da dúvida. 

UI - Segundo se vê das certidões das transcrições aqui
sitivas ns. 149 e 48.094, feitas respectivamente na 2.a e 3.a 
Circunscrições do Reg"istro de Imóveis os transmitentes são 
proprietários do imóvel alienado à suscitada, sendo que a 
metade foi havida pela primeira transcrição e outra metade 
pela segunda, por sucessão "mortis-causa". Tendo aliena
do a metade do imóvel estão agora transmitindo o remanes
cen te à suscitada. 
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A irregularidade na transcrição operada na 3.a Circuns
crição não pode e nem deve ser imputada aos vendedores. É 
que à época em que foi feita tal transcrição o título passava 
pelo crivo da distribuição. O erro assim não foi dos vende
dores mas sim do distribuidor e como é óbvio aqueles não 
podem arcar com as consequências de dispenderem dinhei
ro com nova transcrição e cancelamento da anterior. Foi 
para obstar semelhantes irregularidades que a lei criou o 
distribuidor de escrituras aos cartórios de Registro de Imó
veis, serventia hoje extinta. 

Como já tenho decidido não é o caso de cancelar-se a 
transcrição feita em circunscrição incompetente bastando 
que seja feita uma averbação à margem da transcrição. 

Sob esse aspecto, portanto, a dúvida não procede. 

Procede, entretanto sob o segundo tema, pois a certi
dão negativa que se encontra a fls. 6 e 20 diz respeito ao 
mesmo imóvel, porém lançado em nome de José Valentim 
Rodrigues. Cumpre à suscitada regularizar o lançamento e 
exibir prova de quitação de impostos para que a transcrição 
seja feita. 

Julgo assim procedente a dúvida. 

Publique-se. Custas pela suscitada. 

São Paulo, 19 de setembro de 1972. O Juiz Corregedor 
Permanente, Ruy de Mello Almada. - Adv.: Waldemar Pi
notti. 
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Proc. n. O 5.161/71 
Vistos, etc. 

1 - Apresentado a avebação título de legitimação de 
posse, expedido pela Municipalidade de São Paulo a favor de 
Erwin Sack ou Erwin Emil Sack, suscitou a Oficial do 11.0 
Cartólio de Registro de Imóveis da Comarca da Capital dú
vida, uma vez que a transcrição aquisitiva anterior, sob 
n.o 84.839 da mesma serventia, registra uma área de 422,64 
m2, enquanto que a consignada no título de legitimação é 
de 440,20 m2. 

A dúvida foi impugnada, tendo o apresentante do título 
se batido pela sua averbação (fls. 9/ 12). 

A tendendo despacho do MM. Juiz de Direito em exer
cício , a Municipalidade local alertou que as tanscrições an
teriores são nulas, pois, dizem respeito a vendas de terras 
devolutas. Por isso mesmo - no dizer da Municipalidade -
a Oficial do Registro Imobiliário e o apresentante do título 
incidem no erro de dizer que o título deve ser averbado, pois, 
no caso, a solução a ser encontrada está na transcrição do 
mesmo título, de modo originário, sem vinculação a qual
quer outra preexistente. 

O douto Curador dos Registros Públicos opinou pela pro
cedência da dúvida, por entender necessária a retificação da 
área do imóvel, nos termos do artigo 227 do Decreto n.o 
4.857, de 1939. 

2 - A dúvida merece procedencia. 

Com efeito, como bem ponderou a Municipalidade de 
São Paulo, "quando o legitimante requereu a esta Munici
palidade a legitimação da posse sobre determinado terreno, 
julgado devoluta através da respectiva discriminatória, re
conheceu ele o domínio público, originário, desta mesma Mu
nicipalidade, sobre o aludido terreno, reconhecendo, também 
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como de direito o é, que os títulos anteriores serviram, como 
de fato servem, tão somente para, titulando a posse, justi
ficá-la, sendo, entretanto, ditos títulos, nenhum para efei
tos dominiais" (da petição subscrita pelo Procurador -
Patr. 11, WILSON RUY BARLETTA, fls. 23, item 11). 

E outro, data venia, não pode ser o entendimento, pois, 
"terras devolutas - escreve HEL Y LOPES MEIRELLES -
são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de 
qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pe
lo Poder Público, nem destinadas a fins administrativos es
pecíficos. São bens públicos patrimoniais ainda não utili
zados pelos respectivos proprietários. Tal conceito nos foi 
dado pela Lei Imperial n.o 601, de 18-9-1854, e tem sido acei
to uniformemente pelos civilistas (cf. TEIXEIRA DE FREI
TAS, Consolidação das Leis Civis, 1893, nota 19 ao art. 53; 
CLóVIS BEVILAQUA, Código Civil Comentado, 1928, obser
vações ao art. 66; LIMA PEREIRA, Da Propriedade no Bra
sil, 1932, pág. 10; LINHARES DE LACERDA, Tratado das 
Terras do Brasil, 1960, voI. II/445). Essas terras, até a pro
clamação da República, pertenciam à Nação; pela Constitui
ção de 1891 foram transferidas aos Estados - Membros (art. 
64). O Decreto federal n.o 19.924, de 27-4-1931, reafirmou 
o djreito dos Estados-membros sobre as terras que lhes fo
ram transferidas pela Constituição de 1891, e reconheceu
lhes expressamente a competencia para "regular a adminis
tração, concessão, exploração, uso e transmissão das terras 
devolutas, que lhes pertencem, excluida sempre a aquisição 
por usucapião" (cf. nosso Direito Administrativo Brasileiro, 
2.a edi., 1966, sob o título "Terras Públicas", págs. 450 e 
segs.)" (HELY LOPES MEIRELLES, in "Estudos e Parece
res de Direito Público", voI. I, 1971, Editora Revista dos Tri
bunais, pág. 144, item I, n.o 2). 

Ora, em sendo "bens públicos patrimoniais", como su
pra focalizado, na verdade, não "se incorporam, por qual
quer título, ao domínio privado" (MARIO MASAGÃO, in 
"Cuso de Direito Administrativo", tomo I, 1959, Max Limo
nad!, pág. 142, D.o 280, final). 

É que as terras devolutas devem ser consideradas não 
comerciáveis, por disposição da lei, sendo, assim, em prin
cípio, inalienáveis, não podendo, pois, ser transmitidas de 
um a outro proprietário. Aliás, como observa ORLANDO 
GOMES, as coisas que estão fora do comércio, não podendo 
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ser objeto de relação jurídica de natureza real, torna nulo 
o negócio juridico de que sejam objeto (in "Introdução ao Di
reito Civil", 2.a edL, 1965, Forense, pág. 182, n.o 150, final) . 
Aliás, ao tratar das "Fontes da Extra-Comercialidade", PON
TES DE MIRANDA elucida que "os bens de que trata o art. 
69 são extra commercium, ou por serem inapropriáveis, ou 
por serem, a despeito da apropriação, inalienáveis por lei 
(só outra lei os pode tornar alienáveis, art. 67). Os negó
cios juridicos a respeito da transferência de tais bens, que 
são em geral, os do art. 66, tem por objeto prestação impos
sível, o que Os faz, de inicio, nulos (art. 145, lI, 2.a parte)" 
(in "Tratado de Direito Privado", Parte Geral, Tomo II, 
3.a edição, 1970, Bersoi, págs. 173/174. 

3 - Pois bem! No caso concreto dos autos, o imóvel 
obj eto da legitimação de posse foi, anteriormente, transcrito 
por particulares, inclusive o suscitado, sob os ns. 44.892, 
34.507 e 2.032, todas do 110 Cartório de Registro de Imó
veis, 2.298, do 4.° Cartório de Registro de Imóveis, e 65.573, 
do 1.0 Cartório de Registro de Imóveis, conforme esclareceu 
o impugnante (fls. 9/10, n.o 2), sem contestação da Oficial 
suscitante (fls. 16v.). 

Mas, tal não podia ter ocorrido, pois, o imóvel objeto da 
transcrição não podia, em principio, estar incorporado ao pa
trimonio de particulares - apesar de estar marginalizado, 
como diria JOSÉ CRETELLA JúNIOR (in "Lições de Direi
to Administrativo", 2.a ed., 1972, José Bushatsky - Editor, 
pág. 274, n.o 251) -, mesmo porque era bem extra commer
cium, inalienável por lei. 

Por isso mesmo nulos de pleno direito são todos os ne
gócios jurídicos que tiveram por objeto a alienação do refe
rido imóvel, dado que objetivaram a transferência de coisa 
impossível (artigo 145, item II, 2. a parte, do Código Civil). 
Por via de conseqüência nulas de pleno direito são, também, 
todas as transcrições - e demais atos registários - que te
nham por suporte fático tais negócios jurídicos, porquanto, 
o registro imobiliário, entre nós, "é então, um ato jurídico 
causal, porque está sempre vinculado ao título translatício 
originário, e somente opera a transferência da propriedade 
dentro das forças, e sob condição da validade formal e ma
terial do título. Seu pressuposto fático será, portanto, um 
título hábel a operar a transferência ... " (CAIO MARIO DA 
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SILVA PEREIRA, in "Instituições de Direito Civil", voI. IV 
- Direitos Reais, l.a ed., 1970, Forense, pág. 99). Em ou
tras palavras, se nulo for o título translatício originário, nu
lo será, também, o ato registário. 

4 - Saliente-se, a propósito, que o suscitado, apesar de 
intimado, não impugnou a observação da Municipalidade lo
cal no sentido de que a transcrição de que é titular, bem 
como as anteriores, estava eivada de nulidade por dizer 
respeito a objeto de prestação impossível, qual seja a imóvel 
tido por terra devoluta municipal, que é bem público pa
trimonial. 

Por isso mesmo é que a nulidade pode ser conhecida 
nestes próprios autos, não sendo de exigir-se a via judicial 
ordinária para a pronunciação das escrituras e respectivas 
transcrições. 

Com efeito, como já observei em parecer que ofereci ao 
então, Corregedor Geral da Justiça, hoje, Ministro JOSÉ 
GERALDO RODRIGUES DE ALCKMIN, não há lei que obri
gue que a nulidade tenha de ser declarada em ação ordiná
ria. O rito ordinário só é de ser exigido para as hipóteses, 
expressamente, previstas em lei. Nesse sentido a lição de 
PONTES DE MIRANDA, in veTbis: "é preciso, para que se
ja nulo o ato jurídico, que a invalidade se produza ipso jUTe, 
sem necessidade de "ação", salvo regra jurídica especial que, 
por algum fundamento à parte, exija a propositura da ação 
em processo próprio". .. Por isso mesmo, o juiz, encontran
do fatos que a provem, tem o dever de decretar a nulidade 
do ato jurídico" (in "Tratado de Direito Privado", Parte Ge
ral, tomo IV, 3.a ed. 1970, Borsoi, pág. 42, parágrafo 366). 
E CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA permite acrescentar a 
propósito do assunto que o legislador brasileiro, no tocante 
à teoria da nulidade, "mais longe foi, ainda, na recusa de 
efeitos, determinando a sua declaração por via indireta, de 
vez que, sem a propositura de ação cujo objetivo seja o seu 
decreto, deve o juiz pronunciá-la quando tiver oportunidade 
de tomar conhecimento do ato ou de seus efeitos" (in "Ins
tituições de Direito Civil", voI. I, 2.a ed., 1966, Forense, pág. 
375, n.o 109). Assim, de regra, "a nulidade é imediata, por
que invalida o ato desde a sua formação. Paralisa-o no mo
mento do seu nascimento (CAPITANT). É instantanea. 
Conseqüentemente, não é preciso promover a sua invalida-
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ção. o ato não fica na dependencia de rescisão judicial, O 
juiz não o anula; apenas verifica que é nulo, e declara a nu
lidade, pois é a própria lei que lhe recusa validade desde que 
se pratica. Diz-se, por isto, que a nulidade opera de pieno 
direito" (ORLANDO GOMES, in "Introdução ao Direito Ci
vil", 1957, Forense, pág. 354, n.o 247). Assim, é indisputável 
que, como salienta CARVALHO SANTOS, "não se precisa in
tentar uma ação de nulidade, ficou dito acima. E é a pura 
realidade. Pois a nulidade é obra do legislador, como acen
tua PLANIOL, tornado nulo o que foi feito, sem necessida
de alguma de qualquer ação. O juiz não precisa nada jul
gar, pois é a própria lei quem lhe nega valor e eficácia. En
tretanto, se uma contestação surge sobre a validade do ato, 
de modo a ficar duvidosa a nulidade, é preciso mover a ação 
por isso que ninguém pode fazer justiça com suas próprias 
mãos. Mas, ainda aí, o juiz se limita a constatar a nulida
de, não precisando decretá-la" (in "Código Civil Brasileiro 
Interpretado", vol. III, 3.a ed., 1942, Freitas Bastos, pág. 
254, n.o 2). Em outras palavras, o juiz "só exigirá ação ju
dicial no caso em que surja alguma controvérsia sobre os fa
tos constitutivos da nulidade" (WASHINGTON DE BARROS 
MONTEIRO, in "Curso de Direito", 1.0 vaI. - Parte Geral, 
1971, 8.a ed., Saraiva, pág. 277, final), quando não exigida, 
expressamente, pela lei. 

Repita-se que o suscitado, que é titular da transcrição 
anterior, não contestou a alegada nulidade, deixando de
correr in albis o prazo para manifestar-se sobre o quanto 
disse a Municipalidade local (fls. 26 v.). De outro lado, ex-vi 
do artigo 229 do Decreto n.O 4.857, de 1939, ou seja, do vi
gente Regulamento dos Registros Públicos, "as nulidades, 
de pleno direito, do registro, uma vez provadas, invalidam
-no, independentemente de ação direta", certo que, "de um 
modo geral, são inteiramente aplicáveis ao Registro de Imó
veis os princípios que regem a matéria de nulidades dos atos 
jurídicos" (MIGUEL MARIA DE SERPA LOPES, in "Tra
tado dos Registros Públicos", vaI. IV, 4. a ed., 1960, Freitas 
Bastos, pág. 355, n.a 714). E "se o ato translativo versou 
sobre um bem inalienável, constando essa situação do Re
gistrO de Imóveis, é claro que a transcrição, realizada em 
desrespeito a essa cláusula, é nula e que essa nulidade pode 
ser demandada independentemente" (MIGUEL MARIA DE 
SERPA LOPES, in obra, vaI. e ed. cits., pág. 365, n.o 719. 3.°) 
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É que se trata da denominada "nulidade mista", que ocorre 
"quando a matéria constitutiva da nulidade, tanto pode ser 
argüida diretamente, frente ao título, como ao seu registro, 
de modo que um e outro podem ser anulados, independente
mente ou conjuntamente". (MIGUEL MARIA DE SERPA 
LOPES, in obra, voI. e edi. cits., pág. 365, n.o 719, caput). 

Portanto, nada obsta que o Juizo de Direito da Vara dos 
Registros Públicos, no regular exercício de sua competencia 
(artigo 38, item I, do Código Judiciário de 1969), tendo ve
rificado a existencia de negócios jurídicos que versaram so
bre imóvel fora de comércio, isto é, inalienável, os quais ne
gócios foram reg'istrados no Registro de Imóveis submetidos 
à sua jurisdição, nada obsta - disse-se, que o mesmo Juízo, 
assim verificando, declare a nulidade de tais registros imo
biliários já apontados acima, embora tal declaração deva ser 
feita em um restrito processo de dúvida. 

5 - E nulas tais transcrições - como nulas, realmen
te, são -, em verdade, como bem ponderou o douto Procu
rador da Municipalidade, às fls. 24, n.o 13, o que se deve 
providenciar é a transcrição originária do título de legiti
mação, sem qualquer vinculação a outras transcrições pre
existentes, que não podiam ter sido feitas em nome de par
ticulares por terem por objeto prestação impossível, como 
ficou verificado acima. 

Lembre-se, a propósito, que "a legitimação pressupõe a 
inexistência de título anterior. É o reconhecimento de uma 
situação de fato, que se transforma em uma situação de di
reito. Atribui-se, pela legitimação, um título de domínio ao 
ocupante ... ", certo que "a legitimação da posse terá a for
ma de um título com as características de uma carta de sen
tença e será registrado em livro próprio da repartição e no 
registro de imóveis, feitas as publicações nos órgãos oficiais" 
(THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, in "Tratado de 
Direito Administrativo", voI. III, 5.a ed., 1964, Freitas Bas
tos, págs. 453 e 458). 

Assim, só por esses fundamentos, não seria viável a pre
tendida averbação, que é um ato acessório, decorrendo a sua 
acessoriedade "do fato de ser ela efetuada sempre à margem 
da transcrição ou da inscrição" (MIGUEL MARIA DE SER
PA LOPES, in obra, voI. e ed. cits., pág. 196, n.o 653). E sen-
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do nula a transcrição, a acesso na averbação seria, também, 
nula, pois, o acessório segue a sorte do principal, conforme 
princípio geral de direito. 

6 - Mas, mesmo que assim não pudesse ser entendido, 
o que se aduz só para argumentar, igualmente, não poderia 
ter sido levada avante a pretendida averbação, pois, sendo 
um ato acessório, deveria conformar-se com a anterior trans
crição, no que tange à área. 

Efetivamente, como bem ponderou o douto Curador de 
Registros Públicos, "se já está transcrito em nome de Erwin 
Sack - o suscitado - um imóvel com a área de 422,64 me
tros quadrados (fls. 15), não se pode averbar título de le
gitimação de posse do mesmo imóvel com área diferente pa
ra mais - 440,20 metros quadrados" (fls. 27). 

No processo de registro imobiliário é dever do Oficial ve
rificar a conformação do título apresentado com os seus re
gistros, ex-vi do artigo 215 do Decreto n.o 4.857, de 1939. 
No caso, como se observa, o título de legitimação de pússe 
não se conformava com os registros anteriores, no que tan
ge à área do imóvel (aliás, siquer com o titular do domínio 
anterior, que no caso era da Municipalidade local e não do 
transmitente indicado da transcrição). 

7 - Por todos esses fundamentos é que julgo a dúvida 
proceden te, devendo, em conseqüência, o Sr. Escrivão dos 
Registros Públicos cumprir, oportunamente, o artigo 218 do 
Decreto n.o 4.857, de 1939. 

Expeçam-se, também, mandados para cancelamentos dos 
atos registários que dizem respeito ao imóvel da rua Dona 
Catarina, 48, 31.v Sub-distrito Ibirapuéra, atualmente, trans
crito sob n.o 84.839, no 11.0 Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca da Capital, tendo anteriores transcrições não só 
no mesmo Cartório, como também nos LV e 4.° Cartórios de 
Reg·istro de Imóveis da Comarca da Capital (cf. item 3 supra 
e itens 1 e 2 da impugnação de fls. 9 e segts.), dadas as nu
lidades de tais registros. 

8 - Publique-se, registre-se e intimem-se. 

São Paulo, 30 de novembro de 1972. 
O Juiz de Direito, 
Alvaro Lazzarini 
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208-72 - Vistos, etc. 1 - O Excelentíssimo Senhor Se
cretário de Estado dos Negócios da Saúde solicita providên
cias do Juízo no sentido de ser facilitado o ingresso e as 
tarefas dos funcionários da Pasta nos Cartórios de Registro 
Civil, a fim de que seja possível um levantamento dos nas
cimentos a partir de junho de 1971. 

PosteIiiormente, latendendo solicitação do Juizo, escla
receu necessitar a Pasta dados sobre as datas de nascimento 
de todas as crianças registradas a partir de junho de 1970 
e endereço das residências dos seus pais, justificando o pe
dido como de grande importância para a saúde pública. 

Diante da insistência do Juízo, novos esclarecimentos 
foram prestados pelo eminente Titular da Pasta, o qual 
encaminhando os documentos de fls. 10 a 13, trouxe ao 
conhecimento do Juízo que, "com raríssimas exceções, os 
Cartórios de Registro Civil, tem prestado os esclarecimentos 
necessários às Dependências desta Secretaria e vem, ainda, 
fornecendo, com regularidade, todos os dados ligados à Es
tatística Vital", de que trata a Portaria n. O 7-49, da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (cf. 
fls. 10 e 11). 

2 - É óbvio que este Juízo só pode conhecer do pedido 
no que tange às serventias sujeitas à sua Corregedoria Per
manente, desde logo excluidas as que dizem respeito à ju
risdição das Varas Distritais, nos termos do artigo 38, caput, 
do Código Judiciário de 1969, combinado com o artigo 33, 
item VI, do Decreto-lei n. O 158, de 1969, e artigo 26, item 
V, da Resolução n.o 1, de 1971, do Egrégio Tribunal de Justiça. 

Em outras palavras, os cartórios de registro civil das 
pessoas naturais sediados nos territórios das Varas Distri
tais, não poderão ser obrigados a atender o que venha a ser 
decidido pelo Juízo de Direito da Vara dos Registros Pú
blicos, por força dos citados dispositivos legais. 
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3 - Por isso mesmo é que entendo dever remeter estes 
autos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, a fim de 
que seja traçada norma uniforme no que se refere ao aten
dimento ou não do pleiteado pela Pasta da Saúde por parte 
das referidas serventias, que estão sujeitas à corregedoria 
permanente não só desta Vara, como também dos MM. Juizes 
de Direito das Varas Distritais, conforme forem as respec
tivas as sedes. 

Outrossim, nos autos, como consignado na última alínea 
do item I supra, consta acusação da Pasta da Saúde no 
sentido de que vem sendo descumprido o disposto na Por
taria n.o 7-49, da Egrégia Corregeàoria Geral da Justiça, 
por parte de alguns cartórios de registro civil das pessoas 
naturais, o que está, data venia, a exigir providências por 
parte da mesma Egrégia Corregedoria Geral junto aos MM. 
Juízes de Direito Corregedores Permanentes. 

4 - Quanto ao Juízo de Direito da Vara dos Registros 
Públicos, deixa-se consignado ser de opinião de que o plei
teado pela Pasta da Saúde pode ser atendido, respeltados, 
é óbvio, o disposto nos artigos 26 e 27 do Decreto n .O 4.857, 
de 1939, no sentido de que, em princípio, os livros de registro 
não sairão do cartório respectivo por nenhum motivo ou 
pretexto, certo que todas as diligências, judiciais e e~tra

-judiciais, que exigirem a apresentação de qualquer livro, 
ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Aliás, os 
livros e papéis pertencem ao arquivo do cartório indefinida
mente, e se conservam nos mesmos sob a responsabilidade 
e guarda dos respectivos serventuários (Provimento n."O C. 
G. - 1-69, item I, n.o IH). 

E, no que respeita ao descumprimento do disposto na 
Portaria n.o C. G. - 7-49, providencias serão tomadas, de 
ofício, junto às serventias sujeitas à sua Corregedoria Per
manente. 

5 - Pelo exposto, determina-se: 

a) sejam extraídas xerocópias das peças de fls. 9 a 13, 
bem como deste despacho, as quais serão autuadas pelo 
Cartório da Corregedoria Permanente, vindo, após, con
crusos; 

DOLF:'l'Ol ll.\ Assocr.\çÃO DOS SJlmVEXTUAllIOS 
DEl rosnçA DO ESTADO DE SAO PA"GLO * - 137 



b) sejam estes autos do Proc. n.o RP. CP. - 208-72 
remetidos à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça para os 
fins de direito, ante o consignado no item 3 supra; e 

c) seja dado ciência ao Exmo. Sr. Secretário de Es
tado dos Negócios da Saúde que a matéria pleiteada foi reme
tida à superior decisão da Egrégia Corregedoria Geral da 
Justiça, tendo , de outro lado, este Juízo tomado as provi
dências iniciais para apurar o alegado descumprimento à 
Portaria n .o C.G. 7-49 junto às serventias submetidas à sua 
Corregedoria Permanente. 

6 - Publique-se e intimem-se. 

São Paulo, 23 de novembro de 1972. 
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Retificação n.O 313/71. 

1 - Therezinha Cardoso, que também assina Teresi
nha Cardoso de Almeida, qualificada na inicial, requereu 
retificação do seu assento de nascimento para que fique 
constando o seu nome atualizado como sendo Teresinha Car
doso de Almeida. 

Esclareceu que tal assento se encontra lavrado no 11.0 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca 
da Capital - Santa Cecilia, tendo nele ficado constando, 
tão só, o seu prenome (Therezinha). Juntou os documentos 
de fls. 5 a 13, 16 a 18, 22 e 23, 26 a 34 e, finalmente, 37. 

O Ministério Público, em sua última manifestação, en
tende que o pedido deve ser deferido parcialmente, autori
zando-se a atualização do prenome, a fim de que fique sendo 
o de Teresinha e não de Therezinha, como consta. Todavia, 
impugnou o acréscimo do nome "de Almeida", pois, o pai 
da requerente chamava-se Antonio Cardoso do Amaral. 

Na sua cota de fls. 40-41, eruditamente, a equerente 
insistiu no total deferimento da sua pretensão. 

2 - Como se verifica às fls. 6, a requerente nasceu em 
3 de junho de 1927, tendo o seu assento de nascimento sido 
lavrado em 6 de junho de 1927, no Livro A-70 do 11.° Car
tório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca 
da Capital - Santa Cecília, dele tendo constado, tão-só, o 
prenome da requerente, como sendo Therezinha, como filha 
de Antonio Cardoso do Amaral e Maria de Lourdes da Rocha 
Cardoso, sendo avós paternos Antonio Joaquim Cardoso de 
Almeida e Maria Amália do Amaral e maternos Francisco 
Torre e Maria Rocha. 

Tendo se casado, a requerente, conforme certidão por 
xerocópia apresentada às fls. 16, passou a assinar: "There
zinha Cardoso Amaro". No entanto, à margem do assento 
de casamento, ficou averbado o desquite de requerente, a 
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qual voltou a usar o seu nome de solteira (fls. 16 v.) . Em 
outras palavras, voltou a requerente, a partir do desquite, a 
poder usar, tão-só, o nome de "Therezinha", eis que, esse 
e nenhum outro é o seu nome de solteira. 

Por isso mesmo o caso dos autos está a merecer um 
exame mais atento, pois, repetindo, o nome de solteira da 
requerente é, simplesmente, "Therezinha", tal qual consta, 
unicamente, do seu assento de nascimento. E merece um 
melhor exame, porque, ainda recentemente, em caso aná
logo, em que converti o julgamento em diligência, a fim 
de que o requerente esclarecesse como obtivera os patroni
micos que ostentava (a exemplo da requerente, fora regis
trado, tão-só, pelo prenome), atenta serventuária (o caso 
não lhe dizia respeito, pois, o assento fora lavrado em Co
marca do Interior do Estado, na década de 1920) alertou
-me que, àquela época, não havia necessidade de se fazer 
constar o nome completo da criança no respectivo assento 
de nascimento. 

Mas, "data venia", há muito tal exigência vem figu
rando no direito positivo brasileiro. 

Com efeito, o Regulamento do Registro Civil dos Nas
cimentos, Casamentos e óbitOs, baixado pelo Imperial De
creto n .o 9 .886, de 7 de março de 1888, nos termos e para a 
execução do artigo 2.° da Lei n.o 1.829, de 9 de setembro de 
1870, na parte que estabelece o Registro Civil dos Nasci
mento, Casamentos e Óbitos, de acordo com a autorização 
do artigo 2.° do Decreto n.o 3.316, de 11 de junho de 1887, 
previa no seu artigo 58, os requisitos do assento de nasci
mento, dentre os quais estava o de que contivesse "o nome 
e sobrenomes que forem ou houverem de ser postos à crian
ça" (artigo 58, item 5.°). 

Tendo entrado em vigor, em 1.0 de janeiro de 1917-:-0 
ainda vigente Código Civil, logo em seguida foi baixado o 
Decreto n.O 12.343, de 3 de janeiro de 1917, que deu ins
truções para a execução provisória do registro público ins
tituido pelo Código Civil. Tal decreto, no seu artigo 2.°, 
deixou expresso que "nos cartórios e ofícios privativos do 
registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos conti
nuará o serviço do registro público dos atos do estado civil 
das pessoas naturais (Código Civil, art. 12), pela mesma 
ordem e modo do processo dos decretos n.o 9.886, de 7 de 
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março de 1888; n,o 181, de 24 de janeiro de 1890 e n,O 10,384, 
de 6 de agosto de 1913, artigos 462 a 478, com as modifica
moções neles feitas pelo Código Civil", Fique esclarecido, desde 
já, que o Decreto n,O 181, de 24 de janeiro de 1890, promul
gou a lei sobre o casamento civil, enquanto que o Decreto 
n,o 10,384, de 6 de agosto de 1913, tratava da nova consoli
dação das Leis, Decretos e Decisões relativas ao Corpo Con
sular Brasileiro, Como se verifica, à luz dessa legislação, 
continuou a exigência de constar, no assento de nascimento, 
o nome e sobrenomes que fossem ou houvessem de ser postos 
à criança, 

Sobreveio, então o Decreto Legislativo 4,827, de 7 de 
fevereiro de 1924, reorganizando os registros públicos ins
tituidos pelo Código Civil. Regulamentando-o, foi baixado 
o Decreto n, ° 18,542, de 24 de dezembro de 1928, Esse 
regulamento, no seu artigo 68, item 5,0, insistiu na exig'ên
cia do assento de nascimento conter, também, "o nome e o 
prenome, que foram postos a criança", certo que, ex-vi do 
seu artigo 69, "quando o declarante não indicar o nome 
completo, o oficial lançará adeante do prenome escolhido 
o nome do pai e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos e 
não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhe
cimento no acto", 

Não é preciso dizer que o vigente Decreto n,o 4,857, de 
1939, que, ainda, dispõe sobre a execução dos serviços con
cernentes aos registros estabelecidos pelo Código Civil, rei
tera a exigência de conter o assento de nascimento "o nome 
e prenome que forem postos à criança" (artigo 68, item 5,0), 
sendo que "quando o declarante não indicar o nome com
pleto, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome 
do pai, e, na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o im
pedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no 
ato" (artigo 69), E o Decreto-lei n,o 1,000, de 1969, cuja 
vigência ainda não se iniciou, tem idêntica previsão nos 
seus artigos 58, item 5,0, e 59, 

4 - Portanto, fica induvidoso que, pelo menos, desde 
o tempo do 2,0 Império até os dias de hoje, sempre foi exi
gência legal que constasse do assento de nascimento o nome 
completo da criança, Aliás, J, do Amaral Gurgel, a propó
sito, em nota de pé de pag'ina, com base em decisão do MM, 
Juiz de Direito de Senador Pompeu, Estado do Ceará, publi-
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cada na "Revista de Direito", vol. 62, pág. 590, deixou pa
tenteado que "os assentos de nascimento devem conter o 
"nome" e "sobrenome" do registrando. O nascimento, o 
casamento e o óbito são fatos importantes da vida humana 
regulados em lei, cumprindo aos serventuários (oficiais do 
registro) que façam taes registros, de conformidade às pres
crições legaes", (in "Registros Públicas", Livraria Acadê
mica, São Paulo, 1929, pág. 47, nota 31). 

No entanto, os serventuários do início do século não se 
compenetraram da responsabilidade legal e, pelo que consta, 
ninguém se encorajou a ferir suscetibilidades, apontando 
o erro, a exemplo do que fez o corajoso magistrado do dis
tante Ceará, exemplo esse não vingado entre nós, do Estado 
de São Paulo, pois, a todo instante, as crianças de então, 
hoje aparecem com os mesmos problemas da requerente, que 
só os tenta o prenome. 

Com efeito, em estudo do instituto do Registro Civil. 
Regulamento de 7 de março de 1888, Decretos posteriores e 
Código Civil, Adolpho Corrêa de Barros atestou, com a sua 
autoridades de "Oficial de Registro Civil", no Estado de 
São Paulo, ter encontrado a praxe de não se registrar as 
crianças com sobrenome, "pois os pais, ao virem registrar 
seus filhos, lhes dão apenas o nome, dizendo, quando se fala 
em sobrenome, que, depois de crescerem, o escolham à von
tade", (in "Tratado Elementar e Prático do Registro Civil", 
1921. Escolas Profissionais do Lyceu Salesiano Sagrado Co
ração de Jesus, São Paulo, pág. 101). Como se vê, sem que 
houvesse fiscalização por quem de direito, arraigou-se, en
tre nós, uma praxe contrária a lei. Esta foi esquecida, tendo 
prevalecido aquela. A praxe advém dos usos e costumes (De 
Placido e Silva, in "Vocabulário Jurídico", voI. lII, La ed., 
1963, Forenso, pág. 1.192, vocabulo praxe), certo que, "se 
os usos constituem fonte subsidiaria do direito, nada mais 
lógico € consequente que se impedIr a sua formação em opo
sição à lei que é a fonte primorial, direita e imediata do 
Direito" (Moacy Amaral Santos, in "Prova Judiciária no 
Civel e Comercial", voI. I, 3.a ed., Max Limonad, pág. 205). 
Aliás, conforme observa Washington de Barros Monteiro, 
entre nós, não se pode considerar o desuso como revoga
tório da norma jurídica positiva (in "Curso de Direito Ci
vil", 1.0 vol. - Parte Geral, 8.a ed., 1971, Saraiva, pág. 30). 

142 - nOl.ETDl DA ASSOCIAÇÃO nos SERVENTUÁRIOS 
DN Jt:ST1ÇA DO ESTADO m; S,\Q P.\"OLO * 



Assim, a praxe atestada por Adolpho Corrêa de Barros 
não poderia e nem deveria ter tido o condão de abolir, sob 
nenhum pretexto, a exigência legal de que a criança fosse 
registrada com o nome completo, isto é, o prenome e os 
apelidos de família. 

5 - Mas, em verdade, tal ocorreu, como focalizado nos 
autos. 

E aquelas crianças, registradas só pelo prenome, tor
naram-se adultas e, como regra, casaram-se. Com o casa
mento tanto os homens como as mulheres, adquiriram ape
lidos de família (pelo que se tem verificado, inclusive, os ho
mens, em razão do casamento, adotaram os apelidos pater
nos, geralmente e quando possível). No caso da requerente, 
conforme documento de fls. 16, quando do seu casamento, 
ela se apresentou como sendo Therezinha Cardoso (seu pai 
Antonio Cardoso do Amaral), conquanto seu nome de sol
teira fosse unicamente Therezinha, passando, então, a as
sinar o nome de casada. No entanto, mulheres que se des
quitaram, a exemplo da requerente, e que voltaram a usar 
o nome de solteira, agora, se encontram às voltas com o 
problema, pois, do assento de nascimento, lavrado nas con
dições da praxe cartorária aquela época vigorante, só consta 
o prenome dado pelos seus pais, que pretenderam, com a 
conivência dos serventuários de então e quem mais de di
reito, que o sobrenome seria escolhido pelo registrado, à 
vontade, depois que crescessem (cf. item 4 supra). 

A quebra de dever de ofício dos serventuários e de quem 
mais devesse corrigí-los e não os corrigiu, não pode redundar 
em prejuizo das crianças então registradas e que hoje, já 
adultas, tem o nome de solteiro reduzido a um simples pre
nome. 

6 - De outro lado, no acerto dessa anomala situação, 
não se parecer certo que o Juiz é que deva escolher os ape
lidos de família e, tão pouco, deva impor este ou aquele pa
tronímico. 

Essa escolha, com efeito, dentro do que for razoável, deve 
ficar ao exclusivo critério do prejudicado com a prevarica
ção ocorrida quando do registro de respectivo nascimento. 
Lembre-se que a praxe admitida pelo Estado era a de que, 
quando as crianças crescessem, poderiam escolher os sobre
nomes que quisessem. 
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7 - Pois bem! No caso concreto dos autos, está com
provado, o quando suficiente, que a requerente teve um 
"Cardoso de Almeida" como ascendente paterno (é o seu 
avo) (cf. certidão de nascimento, de fls. 6) . Assim não pode 
restar dúvida que a pretensão da requerente encontra apoio 
na sua própria "árvore genealógica", descendente que é da 
família "Cardoso de Almeida", pelo lado paterno. 

A requerente deveria, em verdade, chamar-se, tão-so
mente, Therezinha, pois, esse é o nome pelo qual foi regis
trada quando de seu nascimento, sendo, portanto, o nome 
de solteira. Todavia, quando do seu casamento declarou 
chamar-se Therezinha Cardoso, simplesmente. A esse nome 
acrescentou os apelidos do marido, passando a chamar-se 
Therezinha Cardoso Amaro, apelidos esses que deixou de 
usar por ocasião do desquite , para usar só o nome de sol
teira, como já focalizado. 

Porém, usando o nome de solteira, a requerente vem 
se identificando como Teresinha Cardoso de Almeida, con
forme notificação de imposto de renda (fls. 8), extrato de 
conta do Banco de Crédito Real de Minas Gerais (fls. 9), 
demonstrativo de pagamento de salário do Laboratório Ana
kol Ltda. (fls. 10), relações comerciais (cf. documento de 
fls. 11) e, novamente, extrato de conta passado pelo "First 
National City Bank", (fls. 12). 

Enfim, quer por ser descendente, quer por motivos ou
tros, a requerente, após o seu desquite, passou a assinar-se 
Teresinha Cardoso de Almeida, como sendo o seu nome de 
solteira. E, como tal, é assim conhecida e, agora, exercita 
todos os atos de sua vida civil. 

Portanto, me parece rasoável que se defira à requerente 
o direito de ter averbado o seu assento de nascimento para 
os fins pedidos na inicial, inClusive, quanto a atualização da 
grafia do seu prenome, mesmo porque, nos idos de 1945, a 
requerente já o assinava Teresinha, conforme comprova a 
sua prHnitiva carteira de identidade, passado pelo Se viço 
de Identificação do, então, Departamento de Investigações 
de São Paulo. 

8 - Já se disse, com efeito, que 'o direito de por o nome 
não é arbitrário, mas deve obedecer a certas regras, entre as 
quais a que se entende com o próprio direito ao nome do 
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registrando. Assim, se quem pos o nome, omitiu apelido de 
família cuja adoção era não só de direito mas ainda obriga
tória para o registrando, com isso forneceu uma causa jus
tificativa de mudança de patrimônio" (R. Limongi França, 
in "Do Nome Civil das Pessoas Naturais", 2. à ed., 1964, Ed. 
Revista dos Tribunais, pág. 278, n.o 6). Aliás, "a lei não 
proibe a adição de sobrenome" (acórdão da 1.a Câmara Civil 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12 de outubro de 
1965, na apelação civil n.o 147.090, de Campinas, relator 
Desembargador Francis Davis, in "Rev. dos Tribs.", voI. 384, 
pág. 178). E "simples retificação de nome civil, relativa a 
sobrenome ou apelido de família, pode ser autorizada de 
plano" (acórdão da 4. a Câmara Civil do Tribunal de Alçada 
de São Paulo, em 17 de outubro de 1962, na apelação civel 
n.O 55.266, de São Paulo, relator Juiz L. G. Gyges Prado, in 
"Rev. dos Tribs.". vol. 347, pág. 395). 

Portanto, justa a pretensão da requerente, a qual pre
tende, como visto, tão-só, completar o nome de familia e 
não o alterar, sem nenhum critério razoável. Os apelidos de 
família, como verificado, podem ser alterados, pois, "a Lei 
de Registros Públicos não proibe a adição de sobrenome 
usado por ascendente" (acórdão da Primeira Câmara Civil 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 3 de dezembro de 
1968, na apelação civel n.~ 173-445, de Matão, relator De
sembargador Pacheco de Mattos, in "Rev. dos Tribs.", vol. 
405, pág. 165). 

E embora proiba a mudança do prenome (Decreto n.o 
4.857, de 1939, artigo 72; Decreto-lei n.O 1. 000, de 1969, ar
tigo 62), "o certo é que a lei confere às pessoas a faculdade 
de conservar ou alterar a gTafia de seus nomes próprios para 
conformá-los, ou não, com os preceitos da ortografia oficial. 
É o que informa Rubens Limongi França, em seu livro "Do 
Nome Civil das Pessoas Naturais", à pág. 261: "Mudança 
ortograficas, conforme os n'Os. 39 e 40 das "Instruções para 
a Organização do Vocabulário Ortográfico da Língua Por
tuguesa", aprovadas pela Academia Brasileira de Letras em 
sessão de 12 de agosto de 1943, e que, face à lei n.o 2.623, 
de 21 de outubro de 1955, são as que se encontram em vigor 
- "Os nomes proprios personativos, locativos ou de qual
quer natureza, sendo portugueses ou aportuguesados, estão 
sujeitos às mesmas regras estabelecidas para os nomes 
comuns - para salvaguardar direitos individuais, quem o 
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quiser manterá em sua assinatura a forma consuetudiná
ria. .. "Desse modo - infere o citado autor - embora que 
o queria possa manter a sua assinatura com a forma ante
rior, é licito pedir retificação do registro para atualização 
da grafia, quer do prenome, quer do patronímico". A mesma 
conclusão levam os comentários de Serpa Lopes, "Tratado 
dos Registros Públicos" l, págs. 180-182, (acórdão da 5.a 
Câmara Civil do Tribunal de Alçada de São Paulo, em 6 de 
dezembro de 1963, na apelação civel n.o 63.218, de São Paulo, 
relator Juiz Barbosa Pereira, in "Rev. dos Tribs.", vaI. 358, 
pág. 332). 

Mais, portanto, não será necessário dizer para justi
ficar o deferimento da pretensão inicial. 

9 - Por derradeiro, cumpre ao Juízo, na forma do dis
posto no artigo 8.'0, item l, do Decreto Estadual n.'O 4.786, 
de 3 de dezembro de 1930, que estabeleceu o "Regimento 
das Correições, combinado com o artigo 50 do Código Ju
diciário de 1969, apontar que, da certidão de nascimento 
de fls. 6, passada, em 07 de março de 1970, pelo 11.° Car
tório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da 
Capital - Santa Cecilia, não consta ter a registrada, isto 
é, a ora requerente, convolado nupcias em 02 de maio de 
1944, conforme assento de casamento n.'O 3.066, lavrado às 
fls. '587 do Livro B-16 do 20.'0 Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais da Comarca da Capital - Jardim América, 
não constando, sequer, que os conjuges se desquitaram (a 
averbação do desquite à margem do assento de casamento 
ocorreu em 1966), núpcias e desquite, esses que constam da 
certidão de casamento de fls. 16, passada em 13 de julho 
de 1966 por essa última serventia. 

Assim, em tese, blouve infringência aos artigos 114 e 
106 e seguintes do Decreto n.'O 4.857, de 1939, ainda, em 
vigor, pelo que merecem tomadas medidas para a sanação 
de eventual irregularidade. 

10 - Pelo exposto, defiro, integralmente, o pedido ini
cial, determinando, por conseguinte, que sejam expedidos 
mandados de retificação do nome da requerente, a fim de 
que sejam cumpridos, por averbação, às margens dos assen
tos de nascimento e de casamento já indicados, onde o nome 
da mesma ficará constando como sendo Teresinha Cardoso 
de Almeida. 
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Ordeno, também, que sejam extraídas xerox da certidão 
de nascimento de fls. 6 e de casamento de fls. 16, às quais, 
com extrato do que consta do item 9 supra, que as capeará, 
serão autuadas pelo Cartório da Corregedoria Permanente, 
vindo, a seguir conclusos ditos autos. 

Custas, na forma da lei. 

11 - Publiquem-se, em inteiro teor, registre-se, requi
tando-se xerox, e intimem-se. 

São Paulo, 24 de novembro de 1972. 

O Juiz de Direito, 
Alvaro Lazzarini 
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PROCESSO N." 1.597/72 

Vistos, etc. 

1 - MANUEL ANTONIO, qualificado na inicial, pelos 
motivos expostos no seu petitório, considerando ter adqui
rido o imóvel da rua Demétrio Ribeiro, 796 e 802, no Tatua
pé, nesta Capital, sem qualquer instituição de usufruto a 
favor da outorgante-vendedora, Dna. Silvina de Jesus Cunha, 
dizendo que, por isso mesmo, não se justifica o cabimento 
da expressão "nua-propriedade" na escritura de compra e 
venda do imóvel, lavrada às fls. 70 do Livro n.o 74 do 21.0 

Cartório de Notas da Comarca da Capital, pois, tal expres
são "somente lhe poderá criar embaraços" (fls. 3), 

REQUEREU a expedição de um mandado para que o 
Sr. Oficial do 9.° Cartório de Registro de Imóveis da Comar
ca da Capital proceda, à margem da transcrição n.O 89.608, 
referente ao aludido título, averbação cancelativa da ex
pressão "nua-propriedade", de vez que a aquisição foi da 
plena propriedade. 

2 - A douta Curadoria de Registros Públicos, após o 
regular processamento do pedido - inclusive com a oitiva 
da douta Curadoria de Resíduos -, manifestou-se favorável 
ao deferimento da pretensão inicial. 

3 - Todavia, merece indeferimento o pedido, ressalva
do o direito de, quando em termos, voltar querendo. 

Com efeito, "é bem claro que, sendo o usufruto um 
direito real sobre a coisa alheia, não se pode inscrever o 
seu título constitutivo sem que também não fique perfeita
mente definido quais são os titulares da nua propriedade" 
(MIGUEL MARIA DE SERPA LOPES, in "Tratado dos Re-
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gistros Públicos", vaI. IV, 4.a edição, 1960, Freitas Bastos, 
n.o 746, pág. 439). 

Na escritura de compra e venda, como se verifica às 
fls. 22, ficou expresso que o comprador, isto é, o ora reque
rente, adquiria a "nua-propriedade do imóvel ... ", ficando, 
pois, ~nstituido como titular da nua-propriedade sobre o 
imóvel adquirido. Evidenciada, assim, a titularidade, lo
grou-se registro ao título, conforme certidão de fls. 26. 

E esse registro merece prevalecer, pois, é, fiel ao título 
apresentado, em que pese a unilateral pretensão do reque
rente em ver modificado aquilo que do título está expresso 
e que "somente lhe poderá criar embaraços" (fls. 3). Qual
quer vício do título que serviu de base ao registro, consti
tue matéria própria do mesmo título "e que não pode ser 
apreciada pelo Oficial do Registro de Imóveis" (MIGUEL 
MARIA DE SERPA WPES, in obra, ed. e vaI. cits., pág. 366, 
nO 720). O alegado erro, como vício do consentimento do 
requerente, tão-pouco, há de ser apreciado pelo Juízo de 
Direito da Vara dos Registros Públicos, pois, para tanto, lhe 
falece competência. 

Em assim sendo, ao requerente, restam dois caminhos, 
que, desde logo, se deparam para o caso dos autos, em que 
o eventual erro atinge o Registro Imobiliário somente obli
qüamente. 

De fato, a fim de ver satisfeita a sua pretensão o reque
rente deverá valer-se de uma escritura pública de re-ratifi
cação da anterior ou, se inviável, deverá valer-se das vias 
judiciais adequadas ao seu intento. O puro e simples pedi
do unilateral não tem o condão, malgrado o parecer favo
rável das doutas Curadorias que se manifestaram, de fazer 
proceder a retificação imobiliária pretendida, sob pena de 
infringência aos princípios norteadores que visam a segu
rança e a autenticidade dos registros imobiliários. 

4 - Lembre-se, a propósito, que "a escritura pública 
é o ato no qual as partes comparecem perante o oficial pú
blico e, na presença das testemunhas instrumentárias, re
latam o seu propósito negocial e ultimam o ajuste, o que 
é anotado pelo tabelião em livro próprio. Uma vez assina
do o ato pelas partes e testemunhas, o tabelião encerrar o 
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instrumento, portanto, por fé que tudo ali relatado repre
senta a verdade. Como goza ele de fé pública, presume-se 
que o conteúdo do instrumento seja verdadeiro, até prova 
em contrário" (SILVIO RODRIGUES, in "Direito Civil", voI. 
I - Parte Geral, 3.a ed., 1967, Max Limonad, n.o 132, 
pág. 300). Realmente, "em conseqüência do próprio caráter 
autêntico do instrumento - probatio proba ta, non probanda 
- que é resultante da fé pública atribuida pela lei ao ofi
cial público, o qual tem mesmo por missão certificar os 
referidos fatos, estes, pelo só motivo de constarem do 
documento, são tidos como suficientemente provados. Esse 
é o entendimento do princípio - o instrumento faz prova 
bastante dos fatos ocorridos em presença do oficial público, 
que o lavrou" (MOACYR AMARAL SANTOS, in "Prova Ju
diciária no Cível e Comercial", voI. IV, 3.a ed., 1966, Max 
Limonad, pág. 123, alto, n.o 70). Aliás, M. P. FABRE
GUETTES, após dizer que os atos notariais são atos autên
ticos (in "La Logique Judiciaire et L'Art de Juger", 12.a 
édition, 1926, Paris, Librairie Générale de Droit et de Juris
prudence, page 105, note 1), bem esclareceu que "L'acte 
authentique, ... , fait foi pleine et complete, jusqu'a inscrip
tion de faux, indépendament de toute reconnaissance ou 
vérification préalabre des signatures des parties. II fait foi, 
tant à l'égard des parties, de leurs héritiers ou ayants cause, 
qu'à l'é gard des tiers, de l'existence de la convention qu'il 
constante" (in obra e edição cits., pág. 106), certo de "Lacte 
authentique est qualifié por les anciens jurisconsultes de 
probationem probatam. Dumoulin disait: acta pública pro
bant seipsa. Couto de Paris, tit. 1, § 6, n.O 9" (in obra e d. 
cits., pág. 106, nota 3) - LUIZ DA CUNHA GONÇALVES, 
quando trata dos documentos autênticos extra-oficiais (os 
atos notariais, em casos que tais, são classificados como 
"documentos autênticos extra-oficiais"), assevera que "uma 
escritura pública faz prova plena acerca dos fatos seguin
tes: data, lugar da celebração, presença das partes ou seus 
mandatários e das testemunhas, declarações daquelas sô
bre a matéria do ato, pagamentos efetuados, cumprimento 
de tôdas as formalidades nela mencionadas" (in "Tratado 
de Direito Civil", voI. XIII, tomo lI, anotado por CANTI
DIANO GARCIA DE ALMEIDA e MOACYR AMARAL SAN
TOS, 1.a edição brasileira, sem data, Max Limonad, pág. 
867, n.O 2.086, e 910). 
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Portanto, ante a presunção gerada pela escritura pú
blica que estribou o registro imobiliário que se pretende 
retificado, somente outra escritura pública poderá servir 
de embasamento jurídico para a referida retificação, des
de que as partes contratantes acordem em excluir da origi~ 
nária a expressão "nua-propriedade". Só a vontade unila
teral do requerente, que é um dos contraentes, não poderá 
lograr sucesso, porque, "o consentimento, como pressuposto 
material do contrato, exige a emissão da vontade de duas 
ou mais pessoas. A de uma só é insuficiente" (CAIO MÁ
RIO DA SILVA PEREIRA, in "Instituições de Direito Civil", 
vaI. III, 1.a ed., 1963, Forense, pág. 23). E é óbvio que não será 
este Juízo que irá suprir a vontade da outra contraente, ou 
sej a, da vendedora. 

No caso, como salienta PONTES DE MIRANDA, "falta 
qualquer competência aos juízes para decretar sanções e, até, 
para retificar erros das escrituras pública: escritura pública 
somente se retifica por outra escritura pública, e não por man
damento judicial, disse-o, com todo o acerto, a 6.a Câmara do 
Tribunal de Justiça de S. Paulo, 2 de setembro de 1949. (R. 
dos T., 182; 754)" (in "Tratado de Direito Privado", Parte Ge
ral, Tomo lII, 3.a ed., 1970, Borsoi, § 338, pág. 361). Assim, 
fique bem assentado, "escritura pública só ·se retifica por ou
tra escritura pública. Instrumento dessa natureza vale por si 
e não pode ser ilidido senão por provas completas" (WASH
INGTON DE BARROS MONTEIRO, in "CUrso de Direito Ci
vil", voI. 1 - Parte Geral, B.a ed. 1971, Saraiva, pág. 263). 

Só se a vendedora não concordar com are-ratificação, 
então sim, restará pleitear, diante do Juízo Cível competen
te, o que de direito, face ao alegado erro, como vício de con
sentimento. 

5 Esses os fundamentos do indeferimento decretado. 

6 Registre-se, publique-se em inteiro teor, e inti-
mem-se. 

São Paulo, 15 de setembro de 1972 

Alvaro Lazzarini 
Juiz de Direito 

BOLETDI DA ASSOCiAÇÃO DOS ~EnVENTUÁRIOS 
DEl JUSTIÇA DO ESTA.DO DE S.\O PAULO * - 151 



PROCESSO N.o 4.779/72 

Vistos, etc. 

1 - RIAZOR INDúSTRIA DE MÓVEIS LIMITADA, 
dizendo ter adquirido o imóvel da rua Sérgio Thomaz, 219, 
Bom Retiro, nesta Capital, informa ao Juízo que, erronea
mente, tal imóvel se encontra transcrito, sob n.o 19.978 e 
desde 2 de fevereiro de 1943, no 2.0 Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca da Capital, quando é certo que, desde 
15 de maio de 1944, pela sua localização, dito imóvel per
tence à circunscrição imobiliária correspondente ao 15.0 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. 

Por isso mesmo requereu o cancelamento da apontada 
transcrição e deferimento da no 15.0 Cartório de Registro 
de Imóveis, pedindo, ainda, o oportuno desentranhamento 
da escritura que instrue a inicial. 

2 - Ouvido, o Sr. Oficial do 2. 0 Cartório de Registro de 
Imóveis, às fls. 18, esclareceu que, quando da transcrição, 
nos idos de 1943, o imóvel indicado na inicial "se situava 
no subdistrito do Bom Retiro, e assim deveria ter sido trans
crito na 8.a Circunscrição". E, após justificar o lapso pela 
transcrição em seu Cartório, sugeriu a adoção da "praxe" 
de ser então averbada à margem da transcrição indevida, 
que o imóvel a que a mesma se refere, pertencia, já na
quela época a tal circunscrição, e assim prevalecerá ela como 
transcrição anterior da escritura que se pretende transcre
ver, sem necessidade de cancelar-se aquela para renovar-se 
o seu registro no cartório certo". 

Por sua vez, na sua manifestação de fls. 20, o Sr. Ofi
cial do 15.0 Cartório de Registro de Imóveis da comarca es
clareceu que o imóvel pertence ao 15.0 Subdistrito - Bom 
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Retiro, sujeito, assim, ao 8.0 Cartório de Registro de Itnó
veis da Comarca da Capital e não ao seu. 

Em assim sendo foram os autos com vista ao Sr. Oficial 
do 8.0 Cartório de Registro de Imóveis, o qual, às fls. 21, 
terminou por adotar a sugestão do Sr. Oficial do 2.0 Cartó
rio de Registro de Imóveis. 

O Dr. Curador de Registros Públicos, às fls. 21, v., opi
nou pelo cancelamento do registro irregular, em que pese 
o entendimento corrente de simples averbação a que aludi
ram os 2.0 e 8.0 Cartórios de Registro de Imóveis da Comar
ca da Capital. 

3 - Reconheceu e justificou o Sr. Oficial do 2.0 Cartó
rio de Registro de Imóveis da Comarca da Capital o equí
voco na tornada da transcrição de imóvel não sujeito à sua 
competência imobiliária, pois, competente o era o Sr. Ofi
cial do 8.0 Cartório de Registro de Imóveis. 

Todavia, adotando o douto parecer da zelosa Curado
ria de Registros Públicos, não se é de determinar, como 
aventaram os ilustres representantes do 2.0 e 8.0 Cartórios 
de Registro de Imóveis, a simples averbação, pois, corno se 
verá nula de pleno direito é a transcrição n.O 19.978, do 2.0 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital. 

4 - Com efeito, a nulidade decorre da falta de com
petencia do Sr. Oficial do 2.0 Cartório do Registro de Imó
veis para a prática do ato. O oficiol de registro imobiliá
rio, no caso, é "um agente público no dizer de GASTON 
JÉZE (in "Principias Generales deI Derecho Administra
tivo", vol. II, torno 1, 1949, Editorial Depalma - Buenos 
Aires, traducción directa de la 3.a edición francesa por JU
LIO N. SAN MILLAN ALMAGRO, pág. 285) . A lei o tem 
corno funcionário público, porque, age como representan
te da autoridade pública, a exemplo do que ocorre na Ale
manhã, Austria, U. R. S. S. (e países satélites), França, Itá
lia, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica e Holanda (GEOR
GES PESTOURIE et ANDRé VACCHAREZZA, in "L'Apport 
du Droit Comparé Dans La Technique Notariale", "Livre du 
Centenaire de la Société de Legislation Comparée" -
1869/ 1969, número especial da "Revue Intemationale de 
Droit Comparé", Librairie Générale de Droit et de Jurispru-
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dence, Paris, página 361)" (apud nosso parecer, de 1.0 de 
setembro de 1971, no Proc. n.o C.G. - 35.810/71, da Co
marca de Santo André, quando no exercício das funções de 
Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo). 

Assim, "o serventuário da Justiça, embora estipendiado 
sob forma de custas, desempenha cargo público, dado que 
criado em lei, com atribuições nela previstas, a qual, além 
de atributos outros, prevê a forma de remuneração ... "não 
importa que não receba a recorrente salários certos e pagos, 
diretamente, pelos cofres públicos. A forma de remuneração 
não o desfigura, já que o cargo foi criado por lei, com atri
buições nela previstas, dela decorrendo a forma de estipen
dia, além de ordenada de atributos, os quais reunidos, carac
terizam o cargo público perante a doutrina brasileira, calca
da em rumos de direito alienígena, aceita nos tribunais, in
clusive perante esta Corte (R.F., 129/136 e seguintes; R.D.A., 
79/197; D.J. de 8-6-59, Ap. 127, 291/4)" (acórdão unânime 
da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 1.0 de 
março de 1971, no recurso extraordinário n.a 70.071, de Per
nambuco, relator Ministro THOMPSON FLORES, in "Revista 
Trimestral de Jurisprudência", volume 56, página 869). 

5 - Pois bem! Exercendo cargo público, o serventuário 
de registro imobiliário, no seu mister de documentar publi
camente em seus livros o que lhe é trazido a registro, a fim 
de que se constitua "em segura fonte de informações, ao al
cance de todos" (WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, 
in "Curso de Direito Civil", 1.0 vaI. - Parte Geral, 8.a ed., 
1971, Saraiva, pág. 256, alto), o serventuário pratica, induvi
dosamente, atos administrativos. 

Sujeita-se, pois, para a validade de seus atos, às regras 
de competência, competência essa que é um dos elementos 
da infra-estrutura de todo ato administrativo. 

E "entende-se por competência administrativa a quan
tidade de poder atribuído aos agentes da Administração para 
o desempenho específico de suas funções. A competência re
sulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de 
agente incompetente, ou realizado além do limite quantita
tivo de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é 
inválido, ou, pelo menos, invalidável, por lhe faltar um ele
mento básico de sua perfeição, qual seja a correta manifes~ 
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tação da vontade da Administração" (HELY LOPES MEI
RELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", 2.a ed., 1966, 
Editora Revista dos Tribunais, pág. 156). Portanto, "a pri
meira condição de legalidade é a competência do agente. Não 
há, em direito administrativo, competência geral ou univer
sal: a lei! preceitua, em relação a cada função pública, a for
ma e o momento do exercício das atribuições do cargo. Não 
é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma 
de diTeito. A competência é, sempre, um elemento vinculado, 
objetivamente fixado pelo legislador" (CAIO TACITO, in "O 
Abuso do Poder Administrativo no Brasil", 1959, DASP E' 
IBCA, pág. 27). 

Por isso mesmo é insofismável que "a competência vem 
rigorosamente determinada no direito positivo como condi
ção de ordem para o desenvolvimento das atividades estatais, 
e, também, como meio de garantia para o individuo, que tem 
na sua discriminação o amparo contra os excessos de qual
quer agente do Estado. Toda vez que o agente procede sem 
estar legalmente investido no caTgo, ou, emboTa investido le
galmente, excede ao agiT o âmbito de atTibuições que a lei 
lhe designa, há incompetência" (SEABRA FAGUNDES, in 
"O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário", 
3.a ed., 1957, n.O 35, pág. 77). 

6 - Ora, no caso de tmnscTição imobiliária, o Decreto 
n.O 4.857, de 1939, no seu artigo 247, item 3.0, no que é repe
tido pelo artigo 232, item 3.°, do Decreto-Lei n.o 1.000, de 
1969, dispõe como Tequisito ser a transcrição efetuada na 
"circunscrição judiciária ou administrativa em que é situado 
o imóvel, conforme o critério adotado pela legislação local". 

E, ~omo salienta MIGUEL MARIA DE SERPA LOPES, 
"essa enunciação serve para fixar a competência do oficial 
que houver de efetuar a transcrição, pois a falta de compe
tência aCa1·reta a nulidade do ato" (in "Tratado dos Regis
tros Públicos", IV vaI., 4.a ed., 1960, Freitas Bastos, n.O 744.3, 
pág. 428). 

No caso dos autos - recorde-se -, o Sr. Oficial do 2.° 
Cartório de Registros de Imóveis, embora tenha justificado o 
equivocado registro, reconheceu que, já ao tempo da trans
crição n.O 19.978, competente para o ato era o Sr. Oficial do 
8.0 Cartório de Registro de Imóveis. Em outras palavras, re
conheceu ter praticado um ato para o qual, dada a situação 
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do imóvel, era incompetente, conquanto estivesse legalmente 
investido no cargo em questão. 

Em assim sendo inevitável é o reconhecimento da nuli
dade da transcrição n.O 19.978, indicada na peça vestibular, 
transcrição essa que não pode subsistir, como bem ponderou 
a douta Curadoria de Registros Públicos, malgrado a orien
tação corrente lembrada pelos ilustres Serventuários dos 2.° 
e 8.v Cartórios de Registros de Imóveis da Comarca da Ca
pital. 

Merece, pois, cancelada tal transcrição, sem prejuízo dos 
efeitos que tenha produzido (artigo 293 do Decreto n.o 4.857, 
de 1939). 

7 - Isto posto, julgo procedente o pedido inicial para 
declarar a nulidade da transcrição n.V 19.978, do 2.0 Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca da Capital, determinan
do, por conseguinte, o seu cancelamento, observados os re
quisitos do artigo 288 do Decreto n.o 4.857, de 1939. 

A interessada cuidará de regularizar a situação do imó
vel junto ao Registro Imobiliário competente, que, como fo
calizado, não é o indicado na sua inicial. Para tanto, autorizo 
o desentranhamento dos documentos que instruiram a ini
cial, satisfeitas as cautelas de estilo. 

Expeça-se oportuno mandado de cancelamento da trans
crição, o qual será instruído com xerox da inicial e desta de
cisão. Requisitem-se as xerox, inclusive, para o registro des
ta decisão. 

se. 

Custas, na forma da lei, pela requerente. 

8 - Publique-se, em inteiro teor, registre-se e intimem-

São Paulo, 15 de setembro de 1972. 

o Juiz de Direito, 
(ALVARO LAZZARINI) 
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Pro n.O 1.571/ 72 

Vistos, etc. 

1 - JORGE CARLOS BOEHRINGER, JúLIA BOEHRIN
GER PETERSON e LINDA BOEHRINGER POE, qualificados 
na inicial, contra INGEBORG MINNA LEOPOLDINA SEECK 
LANDSTEINER, qualificada nos autos, ajuizaram ação de 
anulação e cancelamento de transcrição de casamento de 
brasileiro realizado no exterior, transcrição essa efetuada no 
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais da Sé, nesta 
Comarca, alegando, em resumo, que são filhos do casal Geor
ge Le Roy Boehringer-Elsie Emille Boehringer, cujo casamen
to se realizou nos Estados Unidos da América do Norte a 11 
de novembro de 1924, certo que essa sociedade conjugal foi 
dissolvida, no Brasil, em ação de desquite amigável, homolo
gado, em 24 de janeiro de 1952, pela Terceira Câmara Civil 
do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, visto que, aqui, 
eram domiciliados. Alegam, ainda, que o progenitor-varão 
adquiriu a nacionalidade brasileira por ato de 17 de janeiro 
de 1945. E continuam esclarecendo que, pendente o desquite 
de homologação, o referido progenitor varão contraiu um se
gundo casamento, no México, em 20 de outubro de 1951, pois, 
lá convolou núpcias com a brasileira Ingeborg Minna Leopol
dina Seeck Landsteiner, residente e domiciliada nesta Capi
tal do Estado de São Paulo. E, desse segundo matrimônio, o 
pai deles autores viu nascer um filho, ou seja, Edward Boeh
ringer. Entendem, por isso tudo, que, sem embargo do casa
mento mexicano, não poderiam seu pai e sua segunda mu
lher ver transcrito o casamento mexicano no Primeiro Car
tório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital, certo 
que a referida transcrição deve-se ao fato, evidente, do ma
gistrado que respondia pela Vara dos Registros Públicos, na 
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época, não ter atinado para o fato do conjuge-varão ser bra
sileiro naturalizado e supostamente divorciado. Em seguida, 
os autores dizem do interesse moral e econômico que tem na 
anulação da referida transcrição, certo que o falecido pai 
deles tem seu inventário processado na 8.a Vara da Família 
e das Sucessões da Comarca da Capital. A inicial veio instruí
da com os documentos de fls. 5/27. 

Citada, a ré requereu, às fls. 40/41, que os autores, que 
residem nos Estados Unidos, prestassem caução às custas. 
Em seguida, contestou a ação, reiterando, como preliminar, 
o seu pedido de caução às custas, bem como impugnou o va
lor da causa, dizendo que o mesmo não é inestimável como 
pretendem os autores, mas sim, tendem a um benefício pa
trimonial, que pode ser apurável diante dos bens arrolados 
no inventário do falecido pai dos mesmos autores. No mérito, 
pediu a improcedência da ação, pois, entre os pais dos auto
res houve divórcio a vínculo, no México. A lei nacional dos 
pais dos autores, ou seja, a dos Estados Unidos da América 
do Norte, admite divórcio a vínculo, de pouco importando a 
residência dos mesmos aqui no Brasil. Alegou que o casamen
to dela contestante com o de cujus não foi mediante procura
ção, certo que nada impediu tal casamento, pois, o nubente
varão estava divorciado e ela contestante era solteira. E es
se casamento, assim regularmente contraído, foi transcrito 
na forma do artigo 82 do Decreto n.o 4.857, de 1939. Em se
guida, a ré passou a defender a tese da validade de seu casa
mento, realizado no México, bem como a do registro no Car
tório da Sé, para pedir, a final, a improcedência da ação, ten
do a sua contrariedade sido instruída com os documentos de 
fls. 57/77. 

Os autores, em réplica, impugnaram as preliminares, 
bem como procuraram demonstrar o acerto da tese constan
te da inicial, tendo, também, juntado os documentos de fls. 
84/88, para, ao depois, apresentar nova manifestação de fls. 
90. 

Manifestou-se a Curadoria dos Registros Públicos, às fls. 
92, no sentido de que se aguardava a produção de provas. 

O MM. Juiz de Direito em exercício na Vara proferiu o 
respeitável despacho de fls. 93/94, entendendo que a causa 
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dizia respeito a nulidade de casamento, razão pela qual esta 
Vara era incompetente, sendo competente a da Família e das 
Sucessões. Ante a manifestação dos autores, às fls. 96/98, o 
referido eminente Magistrado reconsiderou seu entendimento, 
a fim de dar pela competência da Vara dos Registros Públi
cos, e, assim, sanear o feito, repelidas as preliminares, quer 
a de caução às custas, quer a que se refere ao valor da causa. 
O respeitável despacho saneador restou irrecorrido. 

Na audiência de hoje, sem provas a produzir, encerrada 
a instrução, os autores pediram a procedência da ação, no 
que foram seguidos pela douta Curadoria dos Registros Pú
blicos, enquanto que a ré bateu-se pela improcedência da 
ação. 

- ASSIM RELATADOS, PASSO A DECIDIR: 

2 - A matéria preliminar da defesa, devidamente resol
vida no despacho saneador irrecorrido, está preclusa. No en
tanto, surge outra questão prejudicial, qual seja a de não 
cabência desta ação de nulidade de transcrição, pois, forço
samente implicaria em dizer se o casamento realizado no es
trangeiro é válido ou não. A questão já havia sido suscitada 
pelo MM. Juiz de Direito GILBERTO VALENTE DA SILVA, 
no já aludido despachü de fls. 93/94. Todavia, S. Excia., com 
inegável acerto, houve por bem reconsiderar o seu entendi
mento. Com efeito, a matéria é idêntica à do acórdão seguin
te: "não obstante cuidar-se de casamento celebrado no exte
rior e ineficaz em nosso País, lograram os conjuges a trans
crição do ato, no Cartório do Registro Civil da Sé, com o que 
passou a produzir efeitos que não lhe podiam ser atribuídos, 
por vedados, expressamente, em lei. Todavia, a declaração 
da nulidade desse casamento, celebrado por autoridade es
trangeira, não sujeita à jurisdição da Justiça Brasileira, não 
pode merecer acolhimento, como é óbvio, tanto mais que, pe
rante a legislação mexicana poderá até mesmo ser conside
rado válido, suposto que o conjuge-varão, ao celebrá-lo, esti
vesse legalmente livre, quer porque se divorciara de sua pri
meira mulher, quer porque esta poderia ter falecido. Nessas 
condições, a autora, sem sombra de dúvida, era carecedora 
da ação anulatória, o que ora fica decretado, respondendo 
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pelas custas, podendo, quando muito, perante a Vara dos 
Registros Públicos, única competente, no caso, pleitear o 
cancelamen to da transcrição de um casamento levado a efei
to em Cartório do Registro Civil Brasileiro" (acórdão unâni
me da 4. a Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
em 23 de julho de 1970, na apelação cível n.o 188.931, da Ca
pital, relator Desembargador AQUINO MACHADO, in "Revis
ta de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo", Lex, vaI. XIV, pág. 117). 

Assim, correta e jurídica a decisão do eminente Magis
trado GILBERTO VALENTE DA SILVA. E, realmente, a com
petência é desta Vara, pois, no caso, cuida-se, tão-só, de sa
ber da nulidade ou não do ato de transcrição do casamento 
realizado no Cartório do Registro Civil da Sé, desta comar
ca. O casamento realizado no México é questão secundária. 
não podendo a Justiça Brasileira de Primeira Instância, que 
não é competente para homologar ou não o divórcio, pronun
ciar-se a respeito. No entanto, nada obsta que, no caso con
creto, possa o Juízo de Direito da Vara dos Registros Públi
cos, da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, Brasil, 
ter em conta as conseqüências do divórcio obtido no México 
e do subseqüente casamento do brasileiro naturalizado divor
ciado, ou seja, o de cujus, e da brasileira nata solteira, ou 
seja, a ré. 

Pois bem! É indiscutível que os pais dos autores resi
diam e eram domiciliados no Brasil. Aliás, o pai dos autores, 
conforme consta do termo de casamento realizado no México, 
às fls. 17, declarou-se domiciliado no Brasil. E, aliás, no Bra
sil, na Capital do Estado de São Paulo, faleceu e tem a sua 
"última morada". É, no Brasil, que se process ao seu inven
tário, conforme consta da xerox das declarações de inventá
rio, às fls. 84. Indiscutível, também, conforme consta do do
cumento de fls. 15, que o conjuge-varão obteve a cidadania 
brasileira por ato de 17 de janeiro de 1945, sendo que o titulo 
de naturalização, conforme consta das fls. 15. v.o, em 26 de 
maio de 1945, foi-lhe entregue pelo saudoso, então, Juiz EU
CLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA. 

Assim, o conjuge-varão, pai dos autores, quando, em 24 
de janeiro de 1952, teve homologado o seu desquite da mãe 
dos autores, conforme consta das fls. 14, era ele brasileiro, 
para todos os efeitos legais, por imperativo constituc~ona] , 

nos termos do artigo 129, item IV, da então vigente Consti-
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tuição Federal de 1946, dispositivo legal esse repetido pela 
atual Constituição Federal de 1969, no seu artigo 145, item 
lI. Lembre-se, a propósito, que "a naturalização faz nacional 
o indivíduo a partir da atribuição" (PONTES DE MIRAN
DA, in "Comentáios à Constituição de 1967", vol. IV, 1967, 
Editora Revista dos Tribunais, pág. 374, n Q 5.3). O mesmo 
se diga em relação ao divórcio no México, que teve a respec
tiva sentença transitada em julgado em 6 de junho de 1951, 
conforme peças de fls. 57/65, e que foi decretado tendo por 
conjuge-varão o referido brasileiro naturalizado, pai dos au
tores. Identicamente, o casamento, no México, realizado em 
20 de outubro de 1951, casamento esse onde consta, confor
me se vê às fls. 17, que ambos os conjuges, além de domici
liados no Brasil, eram brasileiros. 

Em outras palavras, o divórcio deu-se entre brasileim 
naturalizado e sua mulher norte-americana, enquanto que o 
casamento deu-se entre brasileiros. 

Esse o quadro que se nos apresenta no processo. 

OSCAR TENÓRIO, no seu "Direito Internacional Priva
do", vo1. lI, 6.a ed., 1961, Freitas Bastos, pág. 129, n.O '791, 
doutrina que "são freqüentes na imprensa anúncios de advo
gados da Bolívia e do México a respeito de ações de divórcio 
a vínculo, com advertência de que são procedentes. Consti
tuem engodo tais anúncios, insistentemente reforçados com 
missivas particulares". E, após relatar um desses casos, ocor
rido no México, apontou que, "como a alertar o leitor, a mis
siva esclarece que a lei do divórcio do Estado de Chihuahua 
é aquela que, sem se afastar dos princípios morais do direito 
mexicano, melhor corresponde às necessidades do caso, tanto 
assim que a Suprema Corte de Justiça nunca declarou con
trários à Constituição do país os divórcios obtidos naquele 
Estado". O mencionado internacionalista conclui, afirmando 
que o divórcio e o novo casamento celebrado em tais cir
cunstâncias não produzirão efeitos no Brasil se ambos os 
conjuges forem brasileiros. '" Divórcios decretados nessa 
forma não tem eficácia no Brasil porque proferidos em frau
de à lei brasileira. Presentemente, o problema não deixa dú
vidas. A lei que rege a matéria é a do domicílio dos conjuges. 
A nulidade não existe apenas em relação a brasileiros, de 
modo geral, mas em relação também a estrangeiros domici
liados no Brasil, com carta de divórcio obtido na Bolívia e no 
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México, desde que não sejam de nacionalidade do país onde 
concedido o divórcio". 

Como visto, embora americanos, os conjuges, que se di
vorciaram, estavam, aqui, domiciliados. Aliás, o varão, ame
ricano de origem, era brasileiro naturalizado. Nunca residi
ram no México. Daí a ineficácia, entre nós, do referido di
vórcio. 

Neste passo, mais uma vez, lembre-se o significado do 
vocábulo b1'asileiro. É de DE PLÁCIDO E SILVA o ensino de 
que "em referência às pessoas, ... , brasileiro quer significar 
ou designar o nacional, em oposição ao estrangeiro. E, nesse 
sentido, o brasileiro se diz nato ou naturalizado . ... Natura
lizados dizem-se os estrangeiros que adquiriram a naciona
lidade brasileira, pela naturalização" (in "Vocabulário Jurí
dico", vol. I, 1.a ed., 1963, Forense, pág. 265, verbete: Brasi
leiro). 

OSCAR TENÓRIO, novamente trazido à colação, lembra 
que "o naturalizado brasileiro está equiparado a brasileiro 
nato, pois o § 6.0 do art. 7.0 da Lei de Introdução fala apenas 
em brasileiro, sem qualquer distinção". E, lembrando a pos
sibilidade do divórcio ser anterior à naturalização brasileira, 
acrescenta que, nessa hipótese, o divórcio "produz no Brasil 
todos os efeitos possíveis e patrimoniais oriundos da sentença 
estrangeira. Através de uma interpretação orgânica, a con
ciliar interesses do direito brasileiro e do direito internacional 
privado geral, devemos concluir que o naturalizado, no caS(l 
em exame, não poderá casar-se no Brasil. Temos de conciliar 
os efeitos da sentença estrangeira do divórcio proferido ao 
tempo em que os divorciados eram estrangeiros, com o prin
cípio do nosso direito de que divorciado brasileiro não poderá 
contrair casamento no Brasil. Divórcio, no caso de ser um 
dos divorciados brasileiro e outro estrangeiro, é reconhecido 
em relação a este, que não poderá, entretanto, casar-se no 
Brasil. Maior razão para não admitirmos o casamento no 
Brasil de divorciado que, após o divórcio, se naturaliza. Nos 
países que admitem o divórcio, segundo a lei da nacionaHda
de dos conjuges, a solução dos conflitos de nacionalidade é 
dada pela lex tori" (im obra, ed. e vaI. cits., pág. 135, n.o 799). 

Destarte, tem-se que é inviável o casamento de brasileiro 
naturalizado, mesmo que o divórcio seja anterior à naturali-
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zação. Assim, o que dizer quando a naturalização é anterior 
ao divórcio? .. Evidentemente, no caso da naturalização ser 
anterior ao divórcio, indiscutível aplicação tem a vedação le
gal prevista no § 6.0 do artigo 7.° da Lei de Introdução ao 
Código Civil! 

Mas, falou-se que os conjuges divorciados, aqui, eram 
domiciliados. Por isso mesmo aplicável, in totum, a legisla
ção brasileira, pois, "segundo o art. 7.° da Lei de Introdução 
ao Código Civil, os direitos de família regem-se, entre nós, 
pela lei do domicílio, pelo que resulta claramente que não 
tem validade alguma no Brasil o divórcio obtido no estran
geiro por conjuge italiano que aqui residia", porque, "há, no 
caso, evidente fraude à lei. Tal fraude, como bem observa 
Oscar Tenório, existe "toda vez que a pessoa, por ato delibe
rado, se subtrai ao império da regra jurídica e se submete à 
regra de outro sistema jurídico mais benevolente" e, dessa 
forma, a lei imperativa "considera ineficaz o ato constitui do 
segundo a lei estrangeira mais branda, procurada delibera
damente pela pessoa" ("Direito Internacional Privado", 1953, 
pág. 247). No caso, tal subtração ao império da lei brasileira, 
lei do domicílio, está evidenciada seja em relação ao conjuge
varão, seja em relação à apelante" (acórdão unânime da 3.a 
Câmara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 22 de 
setembro de 1960, na apelação cível n.o 103.519, da Capital, 
relator Desembargador HOEPPNER DUTRA, in "Revista dos 
Tribunais", voI. 305, pág. 333). 

Vê-se, pois, que, embora o venerando acórdão diga res
peito a cônjuge italiano, aqui residente, a situação é idêntica 
à dos autos, pois, os pais dos autores, aqui, também, residiam, 
embora a mãe fosse americana e o pai brasileiro naturaliza
do. Aliás, em casos que tais, realmente, o Egrégio Supremo 
Tribunal Federal tem, inclusive, negado homologação ao di
vórcio. Com efeito, é de venerando acórdão da mais Alta Cor
te do País o seguinte, in verbis: "cuida-se de sentença de di
vórcio entre estrangeiros, a requerente alemã e o requerido 
suéco, prolatada pela justiça do Estado de Chihuahua, Méxi
co, que não merece homologação. O divórcio foi decretado em 
país que não é o da origem dos conjuges, e onde não tinham 
domicílio, . .. Destarte, há uma prática fraudulenta, insusce
tível de merecer reconhecimento no Brasil, por ofensiva a 
lex domicilii. Acolhendo os doutos pareceres e na confonnida-
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de da jurisprudência desta Corte, nego deferimento ao pedi
do de homologação" (acórdão unânime da Sessão Plenária 
do Supremo Tribunal Federal, em 6 de setembro de 1967, nos 
autos de Sentença Estrangeira n.o 1.926, do México, relator 
Ministro DJALMA FALCÃO, in "Revista Trimestral de Juris
prudência", vol. 43, pág. 505). 

Portanto, "segundo o art. 7.° da Lei de Introdução ao Có
digo Civil, a lei domiciliar da pessoa determina os direitos de 
família", certo que "o princípio já era consagrado no Brasil 
pela doutrina e pela jurisprudência. Agora está corroborado 
na lei. Conjuges brasileiros que se divorciam, ainda que a lei 
do seu domicilio permita o ato, não obtém seu reconhecimen
to no Brasil. Decretado o divórcio a vínculo de conjuge bra
sileiro casado com estrangeiro, não prevalecerão os efeitos 
da dissolubilidade em relação ao conjuge brasileiro, quando 
apreciada a sentença no Brasil" (OSCAR TENÓRIO, in obra, 
ed. e vol. cits., pág. 129, n.o 790). E, repita-se mais uma vez, 
"quando um dispositivo legal, interno ou convencional, man
da aplicar a lei nacional, a nacionalidade se apresenta como 
dado cuja qualificação se impõe. ° § 6.0 do art. 7.0 da Lei de 
Introdução se refere a conjuges brasileiros, na regra relativa 
ao reconhecimento de divórcio no Brasil. Brasileiros são aque
les assim considerados nos têrmos do direito brasileiro. Não 
há interferência da lei estrangeira na qualificação dos brasi
leiros" (OSCAR TENóRIO, in obra, ed. e vol. cits., pág. 134, 
n.o 798). 

3 - Pelo exposto, podemos concluir que, embora o casa
mento dos pais dos autores tenha ocorrido nos Estados Uni
dos da América do Norte, embora a legislação americana ad
mita o divórcio a vínculo, na realidade, o pai dos autores era 
brasileiro naturalizado, sujeito, assim, à lei brasileira, a qual 
inadmite o divórcio a vínculo, razão pela qual o divórcio ob
tido no México não tem nenhuma eficácia no Brasil, pela re
gra do artigo 7.°, § 6.(), da Lei de Introdução ao Código Civil. 

Mas, mesmo que assim não o fosse, o que se consigna pa
ra argumentar, também, de nenhuma eficácia o divórcio ob
tido no México, pois, os conjuges, aqui, eram residentes e do
miciliados (não residiam e nem eram domiciliados no Méxi
co), sujeitos, assim, à lei brasileira e não à lei estrangeira, por 
força do mesmo artigo 7.0, § 6.0, da Lei de Introdução ao Có
digo Civil. 
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o divórcio, asim obtido, no Brasil, quando muito, teria 
efeitos meramente patrimoniais e não de dissolução do vín
culo, conforme assentado entendimento doutrinário e juris
prudencial. 

Em assim sendo, não considerado dissolvido o vínculo 
conjugal, pela lei brasileira, insofismavelmente, era impossí
velo casamento do pai dos autores com dna. Ingeborg Minna 
Leopoldina Seeck Landsteiner, no juízo facilitário mexicano, 
como abordado pelos autores e conforme o rotulado por os
CAR TENóRIO em transcrito trecho de sua obra. Em outras 
palavras, não rompido o vínculo conjugal, impossível era o 
casamento dos dois brasileiros, ou sejam, o naturalizado e o 
nata, por infringir regra do Código Civil que proibe o casa
mento de casados (artigo 183, item VI, do Código Civil). 

E, embora ocorrido o casamento, conquanto obtida a 
transcrição do mesmo, evidentemente, que tal transcrição é 
nula de pleno direito por infringente de lei brasileira, como 
bem fundamentaram os autores a pretensão inicial. Enten
der em contrário, data venia, seria ir contra a soberania na
cional, no que diz respeito à observância da nossa legislação 
interna, que, no caso, deve prevalecer sobre qualquer outra. 

Aqui, não vai crítica ao eminente magistrado que man
dou transcrever o casamento, pois, como bem ponderaram os 
autores, a transcrição deveu-se ao fato de não terem atinado 
que o conjuge-varão, embora americano de origem, era bra
sileiro naturalizado, não tendo nenhuma eficácia, em relação 
a ele, o divórcio obtido no México, o que impossibilitava, pe
rante a lei brasileira, o reconhecimento do seu casamento no 
México. 

4 - Isto posto e considerando o mais que dos autos cons
ta, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade 
da referida transcrição de casamento, efetuada no Registro 
Civil da Sé, determinando, por conseguinte, que se proceda o 
cancelamento do mesmo ato de registro civil para os fins de 
direito. 

Como sucumbente, a ré pagará as custas do processo, 
bem como os honorários advocatícios que fixo em Cr$ 300,00, 
considerando, nessa fixação, o valor inestimável da causa, 
bem como o trabalho do advogado dos autores, o qual teve 
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oportunidade de se defrontar com conceituado advogado mi
litante no Foro da Capital, o qual, por sua vez, apresentou 
erudita contestação. 

Oportunamente, expeça-se mandado. 
Dou por publicada em audiência e intimadas as partes. 

Registre-se. 

São Paulo, 11 de setembro de 1972. 

O Juiz de Direito, 

(ALVARO LAZZARINI) 

OBSERVAÇÃO: A sentença foi prolatada na audiência de 
instrução e julgamento, logo após os debates. 
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LEIS E DECRETOS: 

FEDERAIS 

LEI N.o 5.827 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1972 

Da nova redação ao artigo 693 do Código Civil 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguin te Lei. 

Art. 1.0 - O artigo 693 do Código Civil passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 693 - Todos os aforamentos, inclusive os cons
tituídos anteriormente a este Código, salvo acordo entre 
as partes, são resgatáveis dez anos depois de constituí
dos, mediante pagamento de um laudêmio, que será de 
dois e meio por cento sobre o valor atual da propriedade 
plena, e de dez pensões anuais pelo foreiro, que não po
derá no seu contrato renunciar ao direito de resgate, nem 
contrariar as disposições imperativas deste capítulo". 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de novembro de 1972; 151.Q da Independên
cia e 84.0 da República. 

(D. O. União de 27-11-1972) 
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DECRETO N.o 71.523 - DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972 

Pror1"Oga o prazo para a execução dos serviços con
cernentes aos registros públicos regulados pelo De
creto-lei n D 1.000, de 21 de outubro de 1969. 

O Presidente da República, usando das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - Fica prorrogado até 30 de junho de 1973 o 
prazo para execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos, regulados pelo Decreto-lei n.o 1.000, de 21 de outu
bro de 1969. 

Art. 2.0 - Durante o prazo a que se refere o artigo ante
cedente, a execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos obedecerá ao disposto na Lei n.o 4.827, de 7 de feve
reiro de 1924, e seu regulamento baixado pelo Decreto núme
ro 4.857, de 9 de novembro de 1939, e demais disposições em 
vigor na data deste Decreto. 

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de dezembro de 1972; 151.0 da Independên
cia e 84. 0 da República. 

168 -

EMILIO G. MÉDICI 

Alfredo Buzaid 
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ESTADUAL 

DECRETO-LEI N.o 206, DE 25 DE MARÇO DE 1970 

Altera a redação de dispostivos do Decreto-Lei n.o 
159, de 28 de outubro de 1969. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso 
da atribuição que, por força do Ato Complementar n.o 47, de 
7 de fevereiro de 1969, lhe confere o § 1.0 do artigo 2.° do Ato 
Institucional n.O 5, de 13 de dezembro de 1968. 

DECRETA: 

Artigo 1.0 - O parágrafo único do artigo 6.°, o parágra
fo 2.° do artigo 11, elos artigos 3 2e 48 do Decreto-Lei n.o 159, 
de 28 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

Artigo 6.° - ..................................... . 

Parágrafo único - Na hipótese de não haver candidato 
nos têrmos dêste artigo, será aberto novo concurso no qual 
poderá inscrever-se qualquer cidadão brasileiro no gozo de 
seus direitos civis e polít.icos e que satisfaça às demais exi
gências da lei e do regimento do concurso. 

Artigo 11 - ................................. "" ... . 

§ 2.0 - Ao candidato não admitido ao concurso cabe di· 
reito de recurso para o Conselho Superior da Mag"istratura, 
interposto por petição, no prazo de 5 (cinco) dias, (;Ontados 
da publicação do ato de indeferimento no órg"ão oficial. 

Artigo 32 - Em todo ofício ou cartório haverá um ofi
cial maior, de confiança do escrivão, escolhido de preferên-
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cia entre os primeiros escreventes, com aprovação do Juiz 
Corregedor Permanente. 

Artigo 48 - São impedidos de servir conjuntamente no 
mesmo Juízo, por motivo de suspeição, dois serventuários da 
Justiça, ainda que de cartórios judiciais ou extrajudiciais 
desde que se trate de: 

I - marido e mulher; 

II - ascendentes e descendentes; 

III - sogro e genro ou nora; 

IV - irmãos; 

V - cunhados, durante o cunhadio; 

VI - tio e sobrinhos; 

VII - primos; 

VIII - padrasto ou madrasta e enteado. 

Artigo 2.0 - Este decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970. 
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ 
Hely Lopes Meirelles, Secretário da Justiça 
Publicado na Assessoria Técnico Legislativa, aos 25 de 

março de 1970. 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo -
Substituto. 

Nota: Publicado novamente por ter saido com incor
reção - Boletim n.O 89. 

170 - nOLF.TL\[ DA ASSOCIAÇ:\O DOS SERVENTUARIOS 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S"O PAULO * 



LEI N° 67, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1972 

Cria Cartórios não oficializados na Capital e no Interior 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - Ficam criados, na Comarca da Capital: 

I - 2 (dois) Cartórios de Registro de Imóveis, que se
rão, respectivamente, os da 17.a e 18.a Circunscrição Imobi
liária; 

II - 4 (quatro) Cartórios de Notas, sob o número de 
ordem 27.0, 28.0, 29.0 e 30.0; 

IH - 3 (três) Cartórios de Registro de TítuloS e Do
cumentos e de Pessoas Jurídicas, sob o número de ordem 5.0 , 

6.0 e 7.0; 

IV - 3 (três) Cartórios de Protestos de Títulos, sob o 
número de ordem 5.0 , 6.0 e 7.°; 

Artigo 2.0 - Ficam criados 6 (seis) Cartórios de Regis
tro de Imóveis destinados à 2.a Circunscrição respectivamen
te das Comarcas de Guarulhos, Jundiaí, Moji das Cruzes, 
Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

Artigo 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 1972. 

LAUDO NATEL 

Oswaldo Müller da Silva, Secretário da Justiça 
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Publicado na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 4 de de
zembro de 1972 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo -
Substituto. 

(D,a. 5-12-72) 
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DECRETO N.o 687, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972 

Dispõe sobre a suspensão, nos feriados religiosos, 
do expediente nas repartições públicas estaduais 
situadas nos vários municípios do Estado, revogan
do o Decreto n.o 47.664 de 26 de janeiro de 1967 
e os que o alteraram. 

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

Artigo 1.0 - Nos feriados religiosos, declarados em lei 
municipal, de acordo com a tradição local, e observada a 
legislação federal, será suspenso o trabalho nas repartições 
estaduais sediadas no município, independentemente da expe
dição de qualquer ato. 

Artigo 2.0 - Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogados os Decretos nOs 47.664 de 
26 de janeíro de 1967, 47.783 de 28 de fevereiro de 1967, 
47.840, de 21 de março de 1967, 47.914 de !I.7 de abril de 1967, 
47.939 de 26 de abril de 1967, 47.957 de 3 de maio de 1967, 
48.021 de 24 de maio de 1967, 48.125 de 15 de junho de 1967, 
48.126 de 15 de junho de 1967, 48.286, de 26 de julho de 1967, 
48.287 de 26 de julho de 1967, 48.478 de 14 de setembro de 
1967,48.555, de 28 de setembro de 1967,48.602, de 6 de outubro 
de 1967, 48.652, de 13 de outubro de 1967, 48.810 de 1.0 de 
novembro de 1967, 49.006, de 28 de novembro de 1967, 49.193, 
de 9 de janeiro de 1968, 49.194, de 9 de janeíro de 1968, 49.305, 
de 13 de fevereiro de 1968, 49.320, de 19 de fevereiro de 1968, 
49.329, de 22 de fevereiro de 1968, 49.492, de 23 de abril de 
1968, 49.493, de 23 de abril de 1968, 49.555, de 2 de maio de 
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1968, 50.090, de 29 de julho de 1968, 50.295, de 29 de agosto 
de 1968, 50.486. de 7 de outubro de 1968, 51.468, de 26 de 
fevereiro de 1969, 51.661, de 8 de abril de 1969, 51.999, de 
6 de junho de 1969, 52.306, de 22 de setembro de 1969, e os 
de: 28 de novembro de 1969, 25 de fevereiro de l!970, 16 de 
março de 1970, 25 de marçol de 1970, de 30 de março de 1970, 
8 de abril de 1970, 8 de abril de 1970, 15 de outubro de 1970, 
15 de outubro de 1970, 15 de outubrQ de 1970, 15 de outubro 
de 970, 20 de outubro de 1970, 25 de novembro de 1970, 16 
de fevereiro de 1971, 13 de julho de 1971, 18 de janeiro de 
1972, e o de n.o 114, de 31 de julho de 1972. 

Palácio dos Bandeirantes, 5 de dezembro de 1972. 

LAUDO NATEL 

Hugo Lacorte Vitale, Secretário do Interior 

Publicado na Casa Civil, aos 5 de dezembro de 1972. 

Maria Angélica CaUazzi, Responsável pelo S. N. A. 

(D.O. 6-12-1972) 
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LEI RO 85, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1972 

Eleva a Taxa de Assistência aos Médicos 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

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

Artigo 1.0 - O valor da Taxa de Assistência aos Médicos, 
de que trata o artigo 1.0 da Lei n.O 9.673, de 24 de janeiro de 
1967, fica elevado para Cr$ 0,30 (trinta centavos), observado 
o disposto no artigo 2. 0 dessa mesma lei. 

Artigo 2.0 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1.0 de 
janeiro de 1973. 

Palácio dos Bandeirantes, 14 de dezembro de 1972. 

LAUDO NATEL 

Carlos Antonio Rocca, Secretário da Fazenda 
Ciro Albuquerque, Secretário do Trabalho e 
Administração 

Getúlio Lima Júnio1", respondendo pelo Expediente da 
Secretaria da Saúde 

Henri Couri Aidar, Secretário de Estado Chefe da Casa 
Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos ]4 de 
dezembro de 1972 

Nelson Petersen da Costa, Diretor Administrativo subs
tituto 

(D.O. 15-12-72) 
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