
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

SOLUÇÃO DE DÚVIDA 

 

Deram provimentos 

Vistos, relatados e discutidos estes atos de agravo em matéria de dúvida n.º 45.130, da 
comarca de Ubatuba, em que é agravante Saint-Clair de Bustamente e Silva e agravado o 
Oficial do Registro Geral da comarca: acordam, em sessão do Conselho Superior da 
Magistratura, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, para julgar improcedente 
a dúvida levantada pelo agravado, paga as custas na forma da lei. 

O agravante e sua mulher, em ação judicial foram condenado a pagar a Alexandre Rodovitch, a 
título de indenização, a quantia de Cr.$ 76.245,00. 

Na execução, não tendo sido encontrados, foram os réus citados por editais. 

Para se garantir contra possíveis alienações dos bens deles, fez o autor exeqüente um protesto 
judicial, nos termos do artigo 720 do Código de Processo Civil, pedindo que o mesmo protesto 
fosse cientificado também o Oficial do Registro de Imóveis. 

Tendo sido levada agora ao registro, para inscrição, uma escritura pública, pela qual os 
executados hipotecaram a Jaime Tragó e outro - terras da fazenda Pecinguaba, de propriedade 
dos réus, levantou dúvida o Oficial, à vista daquele protesto. 

Julgada procedente a dúvida, interpôs o devedor o presente recurso de agravo. 

Embora haja elementos para se acreditar que o agravante, na verdade, tenha constituído a 
hipoteca de má fé, visando fraudar a execução que lhe move Alexandre Rodovitch o que será 
apreciado no momento oportuno - força é dar-se provimento ao presente agravo. 

O protesto previsto no artigo 720 do Código do processo Civil não dá nem tira direito a quem 
quer que seja; é medida meramente conservatória ou ressalvatória do direito de quem 
protesta. Por meio dele não se pode anular, de plano, escritura pública e obstar o seu registro. 
A dúvida do Oficial do Registro só se justifica nos expressos termos do artigo 215 do decreto 
n.º 4.857, de 9 de novembro de 1939, e neles não se ajusta a espécie vertente. Para ressalva e 
conservação dos seus direitos, cumpre ao credor exeqüente intimar do protesto os 
interessados e promover as averbações que a lei dos registros faculta. E aprovada que seja 
afinal a fraude pelos meios regulares, os devedores, além de ver frustada a sua intenção 
maliciosa, estarão sujeitos a processo criminal, nos termos do artigo 179 do Código Penal. 

São Paulo, 1º de outubro de 1949. 

(aa) Theodomiro Dias, Presidente. 

Meirelles dos Santos, Vice Presidente em exercício. 

J. M. Gonzaga, Corregedor Geral da Justiça e Relator. 



(Publicado no Diário Oficial da Justiça em 5 de outubro de 1949). 


