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Apelação n. 59.342 - Rio Claro - Dr. Augusto Schimidt Filho e sua mulher - apelantes. Manoel 
Antonio de Carvalho e sua mulher - apelados. - "Denego o recurso extraordinário interposto a 
f1s. 281. O acordo recorrido não deixou nem deixa de aplicar ao caso, dos autos o artigo 505 
do Código Civil, parte final". Não se deve, entretanto, julgar a posse em favor daquele a quem 
evidentemente não pertencer o domínio". Aplicou-o dando-lhe interpretação consentânea 
com a primeira parte do dispositivo de que não obsta a manutenção, ou reintegração na 
posse, a alegação de domínio, ou de outro direito sobre a causa". Segui a opinião dominante 
na doutrina e na jurisprudência de que a extinção constante da final do preceito legal citado só 
tem lugar se as duas partes fundam o seu direito a posse do domínio, coisa que se não deu em 
relação aos autores, ou se a favor da posse dos litigantes é falha ou duvidosa. Acresce que, no 
caso dos autos, os recorrentes ao adquirirem os terrenos se comprometeram a respeitar o 
contrato de compromisso de permuta feita pelos vendedores com os autores, em virtude do 
qual estas entraram na posse da área disputada. O acórdão se baseou em apreciação de prova 
e numa interpretação jurídica da lei. São Paulo, I de Setembro de 1953. (a) Gomes de Oliveira". 
Advogados: - Drs. A. R. Marinho Jr. - Ruy Cassavia. 

D. J. 2/9/68. 

De Maria Aparecida Cabral e Silva - Escrevente do cartório do registro de imóveis e anexos da 
1.º circunscrição da comarca de Campinas - Sobre desistência do gozo de férias - "Indefiro. Só 
pode ser requerida a contagem de férias em dobro, depois de expirado o exercício. Aguarde-
se, portanto, oportunidade. Acresce que a regra geral é a "obrigatoriedade do gozo das férias". 
Trata-se de medida de higiene mental, com o propósito de permitir o justo descanso a quem 
trabalha, voltando ao serviço com mais disposição, e em condições de maior produtividade. É 
mais uma razão para se excluir a pretendida contagem de tempo, que se tornará admissível 
somente em casos excepcionais, de acordo com os; interesses da Justiça e as conveniências do 
momento. I. 

São Paulo, 31 de agosto de 1953. (a) Marcio Munhos". 

D. J. 2/9/53. 

De Manoel Mendes Silva - Escrevente do 1.º oficio dos feitos da Fazenda Municipal da Capital - 
Sobre afastamento do cargo de escrevente - "O interessado requer o afastamento, por 2 (dois) 
anos, alegando ter sido contemplado com uma bolsa de estudos. Em primeiro lugar, o 
documento de f1s. 4, que se refere a esta bolsa, não declara qual o tempo que abrange. Em 
segundo lugar, o serviço do cartório não ficará prejudicado somente no caso de preencher a 
falta do requerente, com a nomeação de outro servidor. Deverá, portanto, o escrivão declarar 
se está disposto a assumir esse encargo. O suplicante, também, deverá provar que a bolsa 
obtida é polo prazo de 2 (dois) anos, esclarecendo ainda porque não se socorre dos preceitos 
da lei 1.177, do 23 de agosto de 1951, vindo pleitear o afastamento não previsto em lei, de 
modo expresso". I. - São Paulo, 31 de agosto do 1953. (a) Marcio Munhós. 

2/9/53. 


