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PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 

A nossa revista comemora, no corrcull; UI,t;;; de 8('/('111 [rro, () Sf-n 

primeiro anivcn,ário de c.rlsUncia. 

Rste acontecimento, embora. de obscura siunificaçr7o, .. _- ])(),/,,'i 

rcpresenta 1UU ('}:;fúy/o dr: d(),~e I/If:s(',~', alJcnas, de 'li/.Or!f'S!O fl'lI!Htlho 

consagrado a· unUL rCI~ist({. rir: lJllhli('uçlio tSJ)(/~·(/d(/, - 1Uio 11(:1'1-' S('I' 

esquecido por Sl'IlS leitorf's. No númJ"!'o rlí':.'dts, f'owifiluido, 11(1, SI/o, 

qnast lo[afúladf', d(' ofi,(,lais lJúhlic()s liuados â .1SS()(·úl~'ii() dos !-'.,'a

t'cJltwírios dI' .TI/s/ira do Rslado de ~c..,'Ú() PaI/lo, COII/O súc/os (",di

cados, C(rntrun-se })()/(('()S, milito ])()/l('()S, (; arfo, que IlIe f/m disj)('II

sado, desde () scu adr'tn!o, () '1'(///0"'0 COI/CUi'sO da- :ma ('()!II!JoI'IJ\,17o. 

Sc f: 1)cl'dadc (11Ie és.\'c ('(rJ/Cllr,'w, di' ordtJJl ])/f/'(lJilcutl' ';1//1:/('('11101, 

não c()rre~qJOlIde ao IHt.!O/' dt tllo 1I1Wltr()S(l. qUtlO diglla. tl/J.~,\'('J é 
tambem exato - (' ('Om t,.,.i.,{f21L () fl[irtlwJ/l().~ - {/lIe / all/r/(I 

'flll'lWr o concurso J//Ilterial ('om (llfe tem cOlltado (J nossa '1'("/,1",1((: 

o número de asúnilllttS é siw_IJ1cSYi/,('ulc f.dguo (! d('sanilllllr!()I'. /)CS~ 

,dc o 'hdcio do seu a!Hlrccln/,Mtio, ela tem sido (!nriorla, gratuita

mente, (f, todos os cOlJ1jJfmcnfts daquela. (/U},c!JIi(J~'iio, sob c/(jos flli.'i

pícios é publicada-. Mas l/em todos os servenfuúrios de jllsti('a do 

Estado se acham rcgistrados uo seu (jua([J'o social, ('ou/fuI/ando a 

não IJ1'OJ)OJ'ciotlar o scu 0l)(ÚO jW1'a () ]Jrestigio t ciI[jrlfur!aill/ndo 

da classe (f, gire ])e1'lct/,cn}t l' q1le ta-nto tem sufrido por [afta, Jlrin-
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cipalmcnic, de coesão c solidariedade. E" a f}ssc 'lllÍdto dI' 8('r~ 

vC'Ilt'llán:os, dcs11'gados do nosso flrPrnio, fjur diriUlulO,'" 1I/(l'i.'; 'II'tI/, 

apâlo: co1tr-ot'mnl. ao mCnos eofJ/,O I1ss/"f/rtnfes dr: lHlut rt'PI:\,{a, ()f.' N 
B' A SUA RT~VIl'lYTl1 f que surgiu })'}'(J/Jlis,,'orf!menf(', ('I)/JI, ti/li lI!. 

cspcmuço, nUm(/. radioslf, 'l'J/{mhif.. de Se{{'IU!JJ'O do fIilO })([ss(J!lIJ e 

ainda nr70 ('S1J/nrcccu ... 

ll/íJo ob.'dantc o e.1'j!tudir7o, (f 1I0S.'W· rf'vi,,;la fcltl. dis'fI('lIsl/rlo (f os 

-"('11."1 Z('iIONg_, 110 â/JIbito das suas 1)(JsS'ilúlida"f'x, /filiO 'l'(l'fiada. Ir";· 

fura ,,;obrc assuntos do seu. ,inferrssr. Nos (j/wtl'(J !(fsf'Íni!o,\, IJ/lh/i

Cffr!08, que fonnam () St'/(. }),.iI116ro 1'O[UJJ/C, nll('OH f),(WI-.\'O Hll/ltas {('is, 

cO}1fil/ltas c })(1.1'('('('}'(''<;, (/r('st(ls ('" I'm SUiJlil, (,o!'J'iosn uwl/ria 11/(1' '"es 
dizem. respeito e dI' quc 'J/('('cssil(l'JJ/., constflulcm,Dntc, 'fi/) rlc"'/'JHjJ/'ulw 

dos seus ('{JrfjOs c úrduo.>; rlr'l'cl,/,s. 

])uran/e os d(J.;'c /J,(S('S d('('O}Tidos, .foram f!lIrJ/i('or!os brill/lll/{ts 

7!fl1"C(;(,l'rS dc eM/lis Rf'1'ilrÍqu(f.. dos }J/'o.ff'sso)"{,s l'ltifrldl"jih/J "t.:'I"I'rdo. 

JI'ran/,J.r;I'o Alumio, .!OS( f!lp/(/}/{J (' .I. M. de .1Lrnn7o Marqu('s (' dos 
!lrs. (los/a. Jla/'/so. Ptinio 1l1l1"J'tfn, Palllo de 'Drc('J'(fa (' ,r. di 01i/1('I·.,.,], 

Pilho, a,"'sl/JI ('(Imo ('.1'('f'lr'utcs iralJ({lIws dos dl".'i. l~táll"1' de Pori(f, 

PI'/{f/('i"wo H(T/ino de ~1lm('id(f. l'mdo, ArY(,II/:ir M. ilfoJ'('II'ild,'s, 

Laul"o Ml/.lIiz Barrê!o, .. ·1. {/alJl''Ic{ da V"clrJ{f, Anl!J{r/o l,,'('al, .1. V, 

All'IO'{'S Ruhit7o, .Iosr Esfr{l/o, .Anfonin 1'/I.'uinrrJ/lhú V(f'lllprf. Afln:

lJino Y ('ado, ]i'1'a.i1c,i.'i(·o J,llfj}'rca, .T. R. ATrmla () outros. 
'PC'lll,OS procu'1'ar/o cUtllprh' satisfrriorül111enlr o ]Jr0,ll,'(J'IIIn f(lW 

t)'(f('rlll/OS 1/0 pr/(JI.('/I'O u·/íll/()/'O dc.<;{((. )"r"I~I;sl(/, 7)}·o1J(JI'C'iollllnrlo aos 

SC'I'l!c.'.'I/fIirios C(J1II!.f'.('.-;'u('nfos c 'inforil/.(I('I)(:'<; f(''III/nilr.s ((. oriolfú-los 

sobre atos c dtVf.Tts do seI/. o{íóo. Jlf(fis a/wla.: [('JJlo,,;; [tifo (} '}!IIS

~i1J('1 para r;oordci"lrtl', co/'/snlidor c dc[cJ/r/tr 0,0;; dlrdfns I/lfe lhes 

assIstem, ú. llf,?, r/n f)(Ja doufrúw, da lr:yislaç{jo (' da .1nrisprnrltlldlf, 

dos nossos trihuna,is, 

Isto postoJ crnnc'nloranr!o (f. passrígf'in do pri'/1/('Iro aui'/J('rslf,t"/I) 

desta revista, csp(,1'amos, confia.ntes, f//W 08 sf'.l'vcnflUírias de :iusli('IJ, 

do Rsf(f{lo não dci;;:(J}'((o de conCOlTlT nâa ;-:ó r.O'/n a ,W,ft (:()l(Jh()ra~'úo 

i'lItclccf'lIal, lH11"(l rna1~()r lJ.t'i1ho das suas pfÍ[]-IllaS, mas, lruJl!J{m, em'}t 

o seu. apoIo 'material, coopera.ndo, assim .• para, o desc'II'/)/JZI'im(,J/fo do 
seu, nlÍmcJ'O de assinanlr·s, o qual - repdimos - cstú l()'I/,IIc rir; 

corresponder ds IH"O]JO'1'Çr)Ds e (lO j!(llor da, classe fjne ela, '1'C1J1'cscnfa, o 

drj'cnrlc com a fé inlcmc1'ata c ardeulD do:; que 1munam por UI/ta, 

búa causa. 



Colaboração 

A propósito do novo decreto sôbre 

registros públicos 

Pretendeu-se com o decrdo n,O 4H;,)7, de !I fie Il()\'('lllhro dI' 10;':Hl 
incorporar no regulaml'lllo n.o 18~,J2, de :.U de' dCZl'lllilro dt' I H::!.S, as 
disposi~~i)es atim'n(('s a regislros ]lllblicos, ('olls(alllt", tio c!IT!'l'!O H.o 
24150, de 20 (](' abril de 1!1:14, do dC{']'('fo-ki n,o ;,)K. Ik 10 dp de
zemhro de 1937, da lei u,o 4H2, d(' :W cle ;tgoslo de l!):n, I' seu 
reguhlm(lnto n,o :~07!J, dt, 15 d(' st'!ellllll'o de lH:~S, l' do dl'cl'do-lei 
n,o 127j~ de Hi dt' nwio de lD:l!J. 

Ao par d<'ssa ineorpol'<l(:tIO, houve lallllH'lll inov:l~'Úl'S, quasi to
das dd,eituosas ou incongruenfcs. 

A primeira refere-se á 11OIlIL'nelntUI':t dos atos (1<> r('gislro. 

1. OHIGE}[ DO CO;\lCErro DE TllINSCHH,:AO 1: l:\SCIllÇc\O. 
O conceito de LI',msC'['j~'ã() l' i/]sl'l'i~'i\O, vigente no direilo llúlrio, 

vem de>sde a lei n.o 1237, d(' 24 d,p sett'mbro dl' nW·t, e S(~lI I't'gllla
nll'nto n.O 3453, de 2/i de ahril de lSfi!í. 

A nossa lei hipol('cúria, do tt'llIpO do ]lIIpt'l'io, IH'ht'u, S('1ll dú
vida, i:sse COI1('('ito na lei hipolecúria frallct'sa d(' 2:~ d(, rtWI'('O de 
1855. ' 

2. CENSCHA DE LAFA Y ETTE. L:\fayelll' Ct'!1SlII'OU, toda-
via, essa nOfll('nclallll'u: "A trnns('I'i(:,lo propl'ialll('nl.:' dila (,ollsisle 
na cúpia integnll do tillll!): (~ li significíl\::lo grutllnli('al da });II:1-
vr:1. O registro por extraio se dt'llofllina nH lillguúgt'lll do Dircito 
- in.~cricão (Troplollg, Prd. Pl'ivil. t't 1I~'Jlolh. jlag, XXXVIII) l' o 
que lemos sob o nOllle> incol'l'L'lo de ,- 11'(lJIs(~l'irt1o. A It'i frullct\<;t\ 
prescreve a cópia illtcgl'al do tilulo, lendo l'('pelido () sistellla da 
inscrh:üo (por l'xtl'ato) Iwra pvitar tiS Ilmisslks possíveis (Troplollg, 
n.O 12·i). A nosslt It~i consagrou o sistt'lllil da iIlCl"i(:üo, Illas de,ixou 
á pürtc o direilo de n'<lLH'I't'l' ti tnll1scri~'iiu do títlilo dI! l!(,J'[J() ali 
verbllm ("Direito das Cousas", ~ r):!, nota ti). 

3. CONCEITO ATUAL ;\10 lllHEITO FHA;\ICBS li ITALIA~(), 
.......... 1\'0 próprio direito fran(,l's alual, nâo lIa mais ('úpia illt~'gl'al do 
título. Hoje,:ls partes Hpresentam Os l'xtr<l1os dos S('us títulos, os 
quais são arqui\'ados na ('onscrvatúdn dn Silllll~'i'íO do illd)v('! (PIa
nio) t't Rippcrt, "Traitt~ pratique de druil civil frull<,'ais", lome 111, 
Les bicus, n.o (i(j2., l'dUion lH2()). 

Subsistiu, porl'lll, () terIllo 11'{f/1SCl'içúo pura significHI' () sistr'llla, 
vigente no din'ito francês, italiano l' ht'/ga, t!(' simples Jluhli('i(l:tdí~ 
dos tilulos [runslalicios, dl'claratc'Jrios e ('of)slilu!i\,os d(' direitos 
reais sobn' imóveis; e inscri!.'úr) pal'a a IHlhlicidade das hipoteca ...... 

4. CONCEITO NOS PBO.IETOS IJIL\SILEIIWS DE CÓD!(;() 
CrVIL. - Quando se l'I'jgill, com () Código Civil, () J'('gistl'o imobiliú
rio como meio de constituir, (' fÜ'tO alH'llaS d<' pllblicar, ilS dil'('ilos 
reais ünobiliários, devia ter-se adot:.Hlo a palavra illSCl'içào para 
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significar toda e qualquer consLiluiç-üo, transIH~'ão ou declar<-l~'''i() de 
direitos reais sobre imú\'l'is. 

Clóvis Beviláquu assim o fez no seu Proj>l:lo, ten(lo sido H('('ito 
o seu ponto de vista no Pn)jeto revisto })/'Ia comissão (Ie juriseon
sultos e no Projeto da Càmara (ê.ll'tS, 5:34 a 53B, 5~)4 ~ 1.0, (HO, 70:1, 
801, 835, 857 e 859). 

Rui Barbosa impugnou essa a\t{'ra~'ão na linguágclll jul'idiea, 
qualificando-a de indefel1sflvel, <H~l'csl'>l'ntan(lo que na It'gishl<,'ão Ilú
tria sempre se reservou o nome de imwriciio ,lO l'egistro das hipote
cas. No tocante á constitui{,'uo c transmissão quer (los olltl'OS direi
tos reais sobre imóv.eis, quer do senhorio dl-les, o nome consagrado 
sempre foi o de tl'unscJ'içijo. Está essa distiJl~'ão Iradieional nas 
principais legislaç,ões ('slran.ieiras, -- diz ôl(' ---, cilan(lo igual dis
criminação no din'ito franei's (alis. 2146 c st'g'S. do C('Hligo Civil e 
lei de março de 1855) (' no C.údigo Civil italiano (arh. 1!):12 a 1047 
e !f181 a 2(00) c conc.Juindo que dt:'sse consenso se afastou o Cúdigo 
Civil alemão (arts. 31:i e 1115). 

No entanto, Clúvis Bevilú(lll<l ('ontraditou-o, com vantú~(,Ill, res
pondendo que, a nüo S('r nos direitos frnlltl'S c italiano, ond(' a 
palavra transcrição cOlTl'sponde ao seu significado próprio, puis ali 
o registro se faz por eúpia integral do tilulo, entre nús () que 1'(':11-
mente existe é iJlscrirüo, visto ([tw o registru so(' faz 1101' exlralo, 
abundando assilll na IlH'Snw razüo gr:J1l1atical invneadn l)()I' Lafay('I
te. Corrohora Í<11ll1H'1ll o seu ponto th- vista com apoio fiOS dil'('i(()s 
português, espanhol, chileno, mexicano e {lo Cantiío clt' ZUl'iqlH', 
nos quais se H'1l'l.'litla inscl'içü() o regislro dos títulos trans!alivlJs (' 
constitutivos de domínio de imúveis ou dos direitos reais .'wbn' os 
mesmos (" Em defesa do Projeto de Cúd igo Ci vi I", pags. H t :t ·0·'), 

Apesul' das lHHlS ruú)('s de úrd('1l1 judtlica l' gramalil',d cOlllr;u'ja, 
vingou a opinião üe Hui Barhosa, cuja influÍ'll('ia foi pl'epul\(krant(', 
em matéria ele linguúgelll, na ('laborIH::1() tio CÚ(Ugo Civil, dadas as 
suas altas qualidades de el1lórito (~seritor. 

5. HAZÃO JUTIfDlCA FUt\IJAME:-;'I'AL l'AHA A ADOÇ.\O j)O 
CO~CE[TO DE I~SCHIÇAO. -_ A iJl.'lcl'içií'o devia l'xprilllir, eOHIO no 
direito gel'lnúnico, austríaco, slli{.·o, espllnhol, POl'lUgll{'S, al'gl'nlino, 
chikno 11 mexicano, toda ("onstilllj~'ao d(' direito.') l'eaL,> sohre illlú
veis, quer sl'ja a translu\'.iio do domínio l'!eno, ou rio seu uso e gozo 
na enfiteuse, sl'rvidão, LIsofnlto ww (' Iwhit<l(,Cío, QUl'1' .'H'ia a ('011'>

titui~'ão tia hipote('a, lJ('nhor, <ll;licl'l'S(' (' rl'l1tla vineulatln';( imóvel; 
porque, em suma, todas essêlS espl~("ies }HTÍ('lJl'elll ao gl'Ill'l'O dos di
reitos reais sobre imóveis. 

Assim, devia sl'!" no direito brasikiro, pois, no mesmo ('oncl'ito, 
abunda o nosso Cúdigo Civil, 110 Sl'U ílr1. ()74. 

Tendo perdido, pouco a pouco, li termo Il'anscl'iCtlo I) se'lI signi
ficado (wiginúrio para ('Xprilllir hoje, IlO prúprio direito rl'anel's l' 

jtnliano, a ideia do sist('l1ltl <1(' re,gslro Illobili{lt'io, que tel\l por rim 
H publicidade, e não a t'ollslitui(;ün tios direitos reais illlObiliúl'ios, 
-- com maior for~'<l de razúo mio pod('I'ia, no direito hrasill'iro, ClI
heI' li <lesigna\'i'io de l'rllnS('/"iç{io a um sistema que se riliara defini
tivamente ao regime imohiliário gerlllúnieo que é cOllhl'l'itlo lido 
nome de illS('rirüo. 

G. CO:'<CElTO CO:'<SAGl\ADO PELO CúDlGO ClVIL. -- () n","" 
Código Civil consagrou, é ('('I'Lo, a ((esign':lç:IO tradicional de 
trallscrição para o registro 11:10 sÓ dos Lítulos Iranslativos ou t1eda
ratúrios de domínio, COlHO lambem d<l eOllstitui~'ii() e ll'anSlllissào 
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dos outros direitos reais sobre imúv'l'is, {al'ts. [)31, ;,);{2. 5:J:~, ()74, 
07'G, tin7, 715, 745, 748, 753, 70tl l' 85li, I, lf e 111), i'XC'l'lo a hipo
teca, cujo registro sempre se apelidou inscriçáo (<ll'ls. X:H (' K5G, 
lI). A institui~~fío do hem de família ficou sujl'ila ú 11'([//sl'l'içüo no 
registl'o de imóveis (al't. 7:0. As COIl\'('IH:Ôl'S ,lllle-Illlpciais tI;jo t('
riam efeito para com terceiros senão deJlois dI' 11'(f11SITif(/.\ ('IH Ih'!"o 
especial, pelo oficial do 1'1'gisll'o de illlóveis do dOlllieílio dos c,OIl
juges (:lrt. 2fil). 

A lei n.o 4827 de 7 de r(,\'l'I"l'il'o de lD24 l'l'()l'g,lIliZOll os r<'gis
tros públicos inslitnidos 1H'lo Ctítligo, ~uh()nlilJlllltlo ll() rvgislro 110-
vos atos. ::\Iodifi('ou em parte ri nOllll'IlChlllll'<I de (,l'rlo~ aios til' 

registro. É assilll que ('sl:IO sll,il'ilns a ill.'ir'l'ir,'tlo n:lo sú ns bipotecas 
(: os ('IllIH'l'stimos pnl' ohl'igar:()('s ao p()I'ladol', ('OlllO outrossim o 
bem -de famílio t' as eunven~'úl's un!("·llujH'i;lis, que l'rarn d;\llll's oh· 
jeto ele Irrmscrirt1o, suhol'dinalltlo InllJ!1l'1l\ a in.'icl'irúo () dt's('ohri
lllPlltO de minas, as pl'nhllI'US, :\l'l'cslos t' seqLl('~ll'lIS til' i Illó"t'is l' as 
u\~(il's reais OH J'l'iPt'I'S('('U[úl'iIlS, 1'('I:diV:ls ti im(')veis (:ll'l. ;)Y, o). 
Conservou o nom(' de IrllJ/scl'iç(/(J para o registro dos lítulos Irans
laticios ou dcc!;Jl'alól'ios de dl)nlÍnio, t' COIlStitllliv()s (' transmissivos 
dos Olltl'OS dil'l~jtos l'('ais (art. 5.0, b, I, JII, IV, V, VI, VIL VIII, X, 
Xl, XII, XIII e XIV), em (',OllstJllúlleia ('om tiS l'l'SIH'ctivllS dis(losir:ú('s 
do Código Civil (arts. 2G7 ns. 11 (' rll, 5:~1, !í:~2, [l!)O, G\JR, li70, 71G, 
74:>, 7-18, 7~HI. ?\lG, IHR (. 8;iO) (' IWl'a () l"l'I-,(Íslro da perda do domí
nio tia propriedade imúvl'! rios lítulos transmissíveis ()I! dos aios 
l'pnul1cia!lYos (art. 5,°, /l, IX t' C.údigo Civil, ad. GR!I), Incluiu ('11-

tre os aios slljeitos a 11'((II,'i('f'il,'âu os (,Olltl':t!OS de loc;I(:ão, IlOS \t'I'
mos do <lrt. U!J7 do Cúdigo Civil (ar!. ;).0, /1, 11). 

7. COl'(SEHVA(:};O IH) CO~CEl'ro DE THA:>:SCHIC.\O. 
A 'palavra lI'(lIlM'/'içâo, !lO ctlllceito Il'adieional du nosso dircito, <llH'l' 

sigllirie~lI', CIll rl'gra, aJj('lIa~'ÚU ou dl'd<lI':u:tlO de direit()s. Ht',tlIlH'll~ 
to designa o registro dos titulos Irulls!nliyos ()u t1t't'lnratt'll'ios ila 
'propriedade inn'l\'('] (Cc'lItigo Civil. :1I·tS. ;):JL e :):~:!) í' de US(J (' gozo 
dessa proprÍí~dade, COlllO na enl'ilL-lIs(' (C('Hligo Civil, ,11'1. K.'lt~). lla 
sel'vitlãn (Código Civil, al'l. (i!)]), J1() lIS0fl'llto «~útliglJ (:i\'il, :11'1. 
7Ir»), no LISO (Código Civil, :11't. 74;), 11:1 halúla(:âo (Cúdigo Civil, 
art. 748), nas J'('IHlas (~()llstilllid:1S sobn' illlúveis (Cod. Civil, art. 77íi), 
no pcnho!' ilgJ'icob (Código Civil, 111'1. 7!1ti), na <lntit-rcse (Código 
Civil, <lrt. G7G) e na I(H':l~';I() (Cúdigo Civil, ,;lrt. t UI7'). 

A palavra ius('rirã() significa, ('Ill l'egJ';) , oner<J(;üo. Eis pOJ' que 

designa o registro das hipotecas (Código Civil. art. 8:U), (los ('UI
préstimos por oUl'igu(/ies ao portadol' (!ci n.O 177-A de 1;i tle Sí'

temul'o tIl' 180:1, 1I1't. ,1.0), das penhoras, arrestos c scqu('sll'oS l' dns 
a~~ôes rL'uis ou })('ssoHis reipe\'sl'l'lIlúrias relativas a illlúveis (lei 
n,o 4827, aft. fl.o, a. VII e VIII), 

8. I~OVAÇ'\() CLAUDICANTE nA LEI N,o 4R27. A inova-
ção da lei H.o .1827, com dizer que esl:lo su,i{'itos :l in.~('ririio os ins
trumentos públicos lln jnstitui~'i"1O do be11\ de família (, da.<., (~Oll
venções ante-nupciais (art. 5.0, (1, I e 11) foi lllll ('no grave de tt"C

nica, relativamente no conceito de transcriçiio (' illsC!'i~'iio, (~onsa
grado pelo Código Civil. 

A instituição do IWJ11 de família l', por sua oalul'l'za, um lllo 
translatício de llomínio, pelo qn,lI o imúvl'} passa do domínio do 
casal instituidor para a comunhão da família. 
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A convenção antc~nUI)('ial (~ matt'Tia de trnnscl'il::in 1)01' exll'n1n, 
Ou int.egral, no livro ullxiJiar, (' de Hvel'b:h:iio Ú mru'g('fll dlJs üuúveis 
dos cônjuges. 

Donde se> vê que a (ksigna~:llo dada ao ngistrll !less('s aios foi 
inovação evidentemente ('JTtJ[wa da I(,j n,o ·1H~7 d(· 7 til' fC\,('l'eil'o 

do 1924. 

9. J:-lOVAÇõES no nECHETO HECENTE N.o 4X!i7. QUAN
TO AO llE:\l DE FA:\1íLIA. () )'('('('IIIl' tll'l'l'elO n,o ,Hl57 veio illo
var na m:Jtéria, estaheleet>ndo, })Or(~lll, confusão ao tratar do assunto. 

Incorre no lllopsmo CITO da lei n,o 4X27 dt' 7 de fev('f"('il'o dc' 1!J:!1, 
ao designar como ato de inscric{io o I'l'gistm do instruflIcnto pú
blico do bem ele família (art. t 7~. a, I), ordellando sl~ja feito llO 
livro 0.° 4 (art. 277), quando dl'Vl~l'a ti'r (,ollsolidado n que aCíTla
damente houvl'ra disposto I) C(')(Jjgn do l'rO('l'SSO Civil (tll't. Ii!)O) , que 
manda fazer a transcric,~{1O ~'m livro próprio, que ('>, selll dúvidn, () 
Jh.'r~ n.o 3, único cornpl'lpnte, vor ,'ie 1rat;u' d(~ 1J':tllSI:I(,~üo de do
mmlO. 

O registro do instl'utlH'llto púhlico do bem de família, muilas 
vezes, importa em simnks aVC'l'h,H:ão, quando um casal sem filho 
erigo em bem cio família um illlúvl'j para ohvial' n 1)()ssh'l!is adver
sidades financeiras. Nl~ste CtlS(), Ú mÚI'/-.(í'1H da 1I';II1S(']'](o,lo aquisiti· 
va do casal, averbar-sc·á fi. dúnsula inslitlltiva do h<'llI' de família. 

10. CHln~Hl() DISTINTIVO ENTIIE TIlANSCHH,:Ã() E INS
CHIÇAO. - O de('l'elo n.o 4Mf,7 dp !J de llo\'('l1lbJ'o tlp 1 n:~!l 1)1'('tt'l1-
deu estabelecer, se IJ('l11 lhe comprN'l1(li o ('spirito, 11Ill eriU>rio dis
tintivo para o conceito df' transcri(:ão p insniç':lo, 

Para traduzil' a ideia dp lra!1sla~'<io ou declaJ'<-l~'Üo (lo domÍllio, 
que é o direito üe pro}ll'ied:llte em loda ~l sua (,Ollllll('i~::1o, ad1ltoll 
o termo -'- lrallS('riçifio. 

Para cxpf'imir () cOllcC'ito não Só de eO!1stiluit:üo til' quaisquer 
outros (lil'dtos r('ais ('nfitl~lIse, s('l'vidüo, llsofl'uto, uso, hahilu(::lo, 
hipoteca, penhor e antierese), como 1am!wfll de quaisqu{'1' oltlnls 
atos subordinados a regish'n, [[(lotou o nOl1H.' de in.,;('/'içuo. 

É, aliás, um crHhio plausí\'l'l; mas, na sua Ilplie:H,'üo, o dpneto 
andou ás tontas, 

11. INCONGIlU~NCIA DE I)]SPOSITIVOS. ~- lê assim '111<' in
duiu (>l1tl'(> os atos sllj('ilos a tl'aIlS(Ti(~ilO: ti S('lIt('IlCa d.'(']al'atúria 
da posse incontestada ~, conlinlla dt, 111;1;1 Sl'I'vid:IO :\I;;l)'{'llle, ]Illl' lO 
Oll 20 anos, nos lermos do ,\l'L ;')51 do C('Hligo Civil, Jl:ll'a sl'l'vir de 
título aquisitivo (art. 1 íX, b, IX), 

Ora, a servidüo s{' conslitue T)o!' acúrdo tias parlps OI! por .-.;('n
knça judicial. 1'\0 pl'ilJl('im C:lSO I) ~do t' sujeito a inscj"it:;-w (arl. 
178, a, X) e no segundo, t'. transcrito (<11'1. 17N, b, IX), 

Há engano evid('Jlll'. 
Ou adota-se o crilé,'jo da lei n,o 4M27 de 7' (li' fevereiro de 1024-

e o l'eguhlInl'nto 11,° lX542 dl' 24 de d('u'lIlbl'O dI' 192M, 11 li l' lIlanda 
serem transcritos, (,lllIJo!'a no livro 4. os :dos constitutivo" de di
reitos reais sobre imóv<'is (ll'i 11.0 48:n, arL fl.o, /I, X, Xl, XII. XIII 
e XIV), ou adota-se o novo crilé'rio, apenas ('ntr'l'vislo. do !Tcpnfc 
decreto n,g 4857, sUblllt't('ndo lais ,atos :r i ns('ri(:úo Il() IlWSlllO li
vro 4. 

12, IlISPOSITIVOS :\IAL HEllIG1J)()S. -~ Consl'rvou <> hilJl'i
di:smo do al't. 5.°, b, X da lei 11.0 4~27 de 7 de fevcr<'Íro de 1!l~4, 
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copiando-o no nrt. 178, b, n, que ordena, a um tempo, '-':1 Il'o1l!wl'i
ção dos títulos ou a inscriçrio dos aios illtl~l'-l!i/J()s J'('I:llivnllH'ul!' <lns 
direitos reais sobre imóveis, qUt'r para a aquisi<,'úf) d() dlJlHíllill (CI'I

digo Civil, arts. 03:1 t' 57G), '111('1' :parn a validntle ('(lnlr;1 I{'rc('iros 
(Código Civil, nl'ts, 7tW, 7nO, ]l:ll':Ígl'nfn único, ~H~ t' X;IO)", 

SoL ti l'Í1brjetj de tNJ/lSCf'iÇrl(j lll,mda pr;dic:lr atos de in.~cl'irii(J: 
o que constiluc llihridislIlo na ('()Ilt('xtlll't\ 11:1 lei; llIas que, fl'lizllH'n~ 
te, nuo acarreta mal. na sua cx('cm:iío, pOl'!iue se trnta dl' dispositi
vo quasi mútil. 

13. SCBSTI'n:rç,W])O IJISPOSITIVO DO AIlT. 17R, b, H, 
pon DOIS OUTHOS IlEFEIlEN'J'ES A E]';FITEIISE E A A"TICHESE, 
- l)<wer-s('-ia, ('IH slIbslitlli(,'ão ti ('SS(' dispositivo, ('J1l1l)l('J'tlt' Illais 
dous casos de inscl'i<::lo ou tl':lnscl'i(::io, segulldo o eOIH't'ito trW' se 
adolar: 1.0) dos tilulos eonstittlti\'os da l'lIfitl'IIS(, (Cúdigo Civil, 
arls. G74, I e G7()) e 2.°) dos tHulos constitutivos tia :lnlií'n'se (CÚ
digo Civil, art, ~O~). 

Na claIH)J'a~:;-io da lei TI.o 4821 de 7 de f('vert'iro de '1H2,l, () 
Instituto dos Advogados sug('rin um suhslitutivo {'Ill tcrlllos mais 
ou menos id['ntieos ("Hl'gistro Público", de Philadl'lpho Azevedo, 
ns. 144 e 145, pago 123). 

Essa ddi('it'neia foi suprida inleligentenH'nfe pelo f'mi'l'ito ('la
boradol' do regul:lllH'nto n,o 1~542 d(~ 24 de !I('u'lllhro de 1928, q1le 
estabeleceu, no :lrt. 2:18, Sl'reHl su,il'itos a transcric:iio no livro 4 10(las 
as conslitui~~úl's de din'itos 1'<':11S n'conhecidas por Il'i, (jm'!' {'nlJ'.e 
vivos, quer ('(lllsa mortis, para valerl)111 contra ler(~('ir()s e l1l'rllliti
rem a disponibilidade, c, no al't. 2til, 'ÜI'(}PllOU a inscri~':"ío da anli
CI'('se no livro 4, <[uan(to, aliús, dev('ra man(lar fazer ti Iransc1'i(:üo, 
em vista da referência (Jue ali .se faz HO art. 808 .10 Código Civil. 

14. HE)f()DELAÇ.;;O!lO DlSI'OSITIVO !lO Ali'!'. 17X, 1>, X. _.
Outro dispositivo imperfeito é o que sujeila a transcri(::lo, parn a 
perda da propriC'dade imóvel, os títlllos tl'allsllIissÍ\'I'is ou os atos 
renunciativos (art. J 78, b, X); pOl'quP, li r('s]wito dos fUI/I()s il'f1ns
misl;Íul'is, já se dispô(~ no I1WSlIlO <lrt, 178, I), 11[, quanto Ilns IUlIlos 
translativos da propriedade imúvel, para sua a<fllisi(,~rlO l' e:.rLillr(íO. 
Bastaria. llO ('aso. ficarem subordinados a Iranscl"i(,':lo, para li 1)('1'
da da pl'oprit'dadc üntJv{'I, os atos J'l'llullcialivos (Cúdigo Civil, ar!. 
58D, II e S 1.0). 

Esse defpito .ir. vpm da lei n.o 4827 de 7 «((, t'evcl'('iro de 1!J~4, 
cuja disvosic,'üo (art, 5.°, b, IX) foi litcntlllll'llfe trllslad:lda lnll'a o 
recente decreto n,o 4857 sobre registros púhlicos, 

);'), AnTJ(~() l\L\L HEnJ(~lJ)(), -- - De\'('-se dar J'ctlaç:Jo melhor 
ao ar\'. 17R, a, XI, assim (~on(,l'hjtla: "do lIsofruto, lisO l' da habita
ção, (llwndo não rpsllllal'elll do dircito de família," 

A ntu:il red,lt,'<lo ó d('(eihHlsa. 
AIt"1ll da pxercsc('ncin "s()br(~ il1lúveis", nd.illn~ida a lIsofl'ulo C 

uso, que aliús ('ollstava do art. 17:1, b, X do l'('gul:lIlH'nt() 11.° J Xri42, 
expressão essa, que sp subentende, a tolic(' sobe (lt' ponto lJuando 
SI' diz: "lIS0fnlto (' liSO sol)l'(' H hnhil:l(::\O", fOlll,Uln t'SS:l palavr:l lia 
sua significlu:uo vulgar <1(, casa, moradia, nol'-IIHlo··se para logo o 
t!esronlwcilllt'llto quP o redator do disposilivo tplll sohn' () instituto 
jurídico, chanwtln hahibt<:ão (C{J(ligo Ci\'il, ar\'. 74G). 

1G. DISPOSIÇõES IJ\:(;TE1S. - Diz o art. li!! <lo dt'crl'to re-
c<,nte n.o 4857 que todus os alos ellllllll'rHt!os llO artigo antl'rior súo 
obrigatórios, 
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Ora, a obrigatoriedade do fegish'o decorre dtl sançâo q11(, a 
lei lhe empresta, não hastando diz,er esta apenas: tais (ltos s{io obri
gatórios. 

).Jo direito brasileiro, a obriga!o]'il'dath' do n',gislrn iIl1obili[\
rio está em que' ele e essencial para a ('ollslilui(:üo OIJ 11·:lIl .... laí,'úo dos 
direitos re~lis sohre üllóveis, (Cúdigo Civil, ;Irls. 53:~ ~: li71i). 

Cunsagra-se, na tccnica do direito iIllOhiliúl'i(), 11 prillí"ípio ah
soluto do registro, qUflndo ele é ohrigalúl'jo para :l (>.\.isll'ncia do 
direito .imohiliário. 

Consagl'a-se o principio relativo do registro, quando l'll' {. obri
gatório para va]el' ('ontnl terceiros, ingrl'ssHr <t'm juizo ou 'lwl'lllitil' 
a disponibilidade dos imúveis. 

O direito brasileiro eOllsHgroll a obl'igatol'il'dadi' :lhsolul:l na 
constituirão ou transferl'ncia dos di['('i!IJs !'l'ais 11lIohiliúl'ios. [lUS aios 
inter vivos. Sancionou a obrigatoriedade relativa uos casos de 
sucessâo e nos d<l~ lIsoca!)ião. 

Poder-se-ia estabcleeel' UlIl }lraZO, del1tro do qual S(' dl'\'(,SSC 
efetuar o registro dos atos u ele obrigados, sob pella tiL' llIult<1: o 
qU{~ constitue tambclll llllla fut'ma dl' saJj~';'IO, 

1\0 art. 18G, ha IIl11a referi'llcia dl'se:!!)!!!a, quando diz qllt' (l 

PfOnu:::;xa de venda se /,l'Ui,\'11'1f 110 !i/1I'O 1; ]HH'l(tl(' :mkt'j()1'11H'llll' j:í 
se Ufl'llllOll que no registro d(' illlú\'eis se fnl';" :I il\sl'l'il::'IiJ da pr()·· 
IIlcssa d<.' compra c vl'lIda de imú\'('1 n,"io joll'ndll P,II',I :1 .... Wl v:di
dHdc t'ntre as partes eOIlLnllanks (. ('111 l't'I:W:)(j ~I ((o]"('('iros (ar!. 
178, a. XIV) e depois, no capítul() ('Olll!le!I'IlIt' ..... l· dl'!l'!'IIIÍna qllt' 
no livro 4 d(,vc sei' J't·jln a 1'l'ft'l'itl:! ill'-;Cl'il.';!lI ('Irl. :2:-J:II. 

O art. 220 {, IIllla iIlUlilid:H](o, !l0rfJl]I' r!(·kga ús II'is jo(':\i .... () ('s
tabclccimento de re<:lll'SOS 'jl<ll'a as dl'cisúes qlll' julg:lJI\ Jlro{'(~d(,llks, 
ou IlÜO, ilS dúvidas suseiLad:is !leio ufjei,lI, f/U;llldo <I Ilwkri:1 ti€' !'{'

eUl'sn. ('lll direito jlt'Ol'l'ssual, l' dl' ('(jlllpl'lt'llcia pl'h'ativ<I lI;. l:ni;\o 
(Constituj~:üo Fedvral, art. Ui, XVI), 

O art. 312 é inútil, pois o registro de Illinas se faz elll n'}),H'ti
\,ão (,1I1ll1Jl'Il'nte do l\-1ínish"I'jo da Agl'jculluJ'il, Sl'gUIlr!O dispúl' () (:1\
digo de :\-linas (1)('('1'('[0 11,0 lHK;) de ~!) de janeiro de l!,.,O. arl. 7:0. 

17. IJISPOSIÇKO Ol'\EllOSA, AU:~I !lE 1.'''''1'1 L. _. Oulra il\lI

tilidatLe, onerosa para as partes, t.'~ €I regislru ou aV('l'h:H,~r\O da pl'O

II1cssa de venda, ]Jara qUe possa Sl'r Il'al1sc1'il:1 a escritul'iI tlefini1i
Ya de compra e venda (al'I. 244, ~ úni('O), 

A S:\IH:50, n(~SLl' caso, é a invalidtuk do eOllljll'Olllisso ('lll]'~' aS 
partps e CIII face de tf'rcl'iros. Se tiS ptlrll's inlt']'l'SS!Hlns j'(','wl\'('lll 
afrontar I) l'isco que lhes aeaneta ('ssa S:lIH:ÜO t' t'h('g:\lll, St'llI l'lll
lHll'gO disso, a LOJll termo na lavratura tIa esnitul'a ddiniliva, llad:J 
mais resta a fazer Sl'núo a Irans(,l'i,·úo pura t· Silllpll's t!('sLI. 

18. :\L\ DISTHIBCIÇÁ{) DE SEnVlçO. :-.;ro I'l'gislro de imó-
veis deve-se fazel' a inscri('ül) do Pl'l1hor I'lIral, qll'''' SI' subdivide l'm 
... gricola c )wl'u:irio, Assi;lI disp(')(' "I lei nY ,1!)2 de :W d(' ngo.'ito 
de 1937 (arts. 2.° e 14). 

Está t'vitlcnÍl'll1ente deslocado o IWllhur de anilllais no regis
tro de títulos. O art. t:H, a, IV é cc'Jpia, 1)01' inadvcl'tl'lll'ia, de igual 
artigo, ldra e nllllH'ro do rgpulanH'nto n,o 1 Xrl'12 dI' 2,( de d('z('mIJf'o 
de 1!l28, que, uliús, já se acha revogado IH'la lt'i 11.° -1\)2 rderida. 

Eliminado esse dispositivo, fi(':ll'ú i,,:w lac/o, prejudicado o art. 
134, b. r. referente á prorroga~:ão do contraio de penhor de ani
mais. 



Colaboração 271 

o arquivamento de publicHC,'tleS rclntivas ús socil'dadcs anôni
mas. faz-se no registro tI:.!.s J)'l'ssoas jurídi('as, ufdas :10 ori('inl dn 
registro de títulos: assiJll o diz () art. 122, [f du decreto 11.0 41),-)7 
de 9 de novembro de 1039. 

Em eonsl'qul'ncia, Ó prt'ciso ('xcluir o ar!. 1St do titulo V (' 
capÍtu]o I; pois as soeiedndes anônimas jú St' a('halll rl'fI'l'id:ls no 
aludido art. 12~, 11 (' Os sindicatos agrícolas (' profissi(lIwis súo l1o,j{' 
rl'gislrados no Ol'parlanwn10 Nacional do 'f'rub:lllIo e nas Inspl'tol'ias 
H('giollais do l\'1inistório tio Trabalho, Indústria l' Cnllll'rcio (Ol'
cn'to n,o 24004 d(' 12 de jllnho de l!1:H l' tlt'('['('(o 11.0 l-tu:! d!' ;í de 
junho de l!)~Hl). 

üs contratos dtO parel~ria agrícola ou lH'eu:'lri:l dC'\'l'll\ ser ins
critos Ou transcritos no rt'gislro dl~ illlÚVl'is 1)(')0 I1H'SIlIO motivo 
que o s:1o as loca~'ôl's dl' prl'dios na forma do arl. 11!l7 do Código 
Civil (Regulanll'llto n.o lS:í42 de 24 11(, dt'Zl'lll!Jro de 1!l:t8, urt. 17:1, 
b, II l' decreto n.o ,tS57 dl' !l de llO\,(>lIlhrl) de 1!1:{!), :11'1. 17S, a, 'IX); 
(' não como se ,lf'ha consign:ldo IIl! n'l't'ull' dt'crt'lo [l,o ·1K;-,7, 'Im', :1 
respeito, copiou inrlevidalllcnlt' (I l'egululllenl0 n.o lX:-d:!., 

Assim pensa Philad'l.'lpho Azevf'do, :lutot'id:ltle na IIlatl~ria (Ohl'<l 
citada, lI. O 75, Ilug. 57). 

ID. HEfilSTHO ])l;I'LO. - () al't. 1:HI do (il'('J'('(o n.o tJH57 
preconiza o duplo ngislro, no domicílio dos l'ontrntanlcs, quando rp
.sidin'lI1 eill circuns(,l'içi)es territoriais dift'l'cntl's. 

Pal'cc('-lIH' descabido tal registro duplo, l'aZl'llllo-se :\I)('I1<1s lH'

cessúrio o registro no cadol'io da eil'cuIlscri\'ün krrilol'inl em que 
resida o ('oJl1}Jrador, nos contratos de cutllpra t' \'clltb ('Ultl l'l'sen'n 
de domíni(" como t!e{(onllinu o delTt'lo 11.0 10:!7 dt, :!. d{' jalll,jro 
de 19:W, que, aliús, sc inspirou no art. 715 do C;{Hligo Civil suiço. 

20. AnTIGO :MAL HEI>ICal}(L ~-- .\ rl'IIa~',:lo do art. 2.1'10 do de-
creto H.o 4857 nlio é t:1o IH't'<'isa como fi do seI! eorrpSjlOflllt'll!l' :Irl. 
2G{) do regulaJllcnto 11.0 185·t2, que nüo (levêra ter sido subslituida. 

21, JULGADOS DIV1SúllIOS. -- Urge excluit,-st' do al'I. I 7 I:'! , /I, 
IX e do art. ~42 a clúlIsula -- pdas qllais Si' ]Juser lermo tÍ Índi
visao. 

Esta frase te111 acaT'r('tado sentenças jlldiciais que "l't'1ll preju
dicar completameJlte a boa órdeIll do s('rvi~'o, \lcl'IllÍtindo a solll
ç:l0 de continuidade do registro, nos casos de IWr:lIH:;IS, cujos imó
veis, apesar da partilha, ainda cOlltinuam ('111 cOlllunhi'io t'lItl'{~ oS 
herdeiros. 

O Trihunal de AI)('la~'üo ((estl' Estado proferill Ire,s dccisCws 
("Revjsta dos Tribunais", vols. 74 {' 71), p,lgS. 8S e K2 e "Diilrio .la 
Justi~'a", dc' 24 de maio de 1!J:3B, pago :n), nas quais afirmou lúío 
estarem sujeitos a tr:lnseriç'üo os jul[lw!()s qlli', 1/(1,'; OCr",.'> dillis(irias, 
não p6em fl'rlno á ('o1Hllnlú(o e.ri ... tente lIUS inuivcis, :llH'Sal' til' ('S

tahl'll'Cl'I'('Jl1 os arls. 20G l' 2:1-1 do rt'gulunwnto 11.0 I X;l'l~ qll(' niío 
se fará tnlllseric:uo de lítulo posteriol', sem lJlH' () r('ferido tBulo all
tCI'ior l'stl'ja tl':lllsnilo. 

Enknde a última decisão ql1l' os arls. 20G c 2:~·1, a ess(~ r\'slwito, 
não são aplic:l\'cis; pois, sendo dispositivos n'gulamcntares, n:1o tl'l11, 
por si, for~'a de lei, sú podendo vigornr IlOS casos eIH qllr haja dis
posição no Código Civil Ou na lei n.O 4S27 de 7 de fl'vt'I'l'iro de 
1924. 

:f:. verdade qu<' os referidos <trls. 206 e 234 estilo consagrados. 
nos arts. 214 e 244 do recente decreto 11,0 4857, que é l,lIl1bem J"l'-
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gulamclltar. l\ftls, estando hoje enfeixadns na pt'SS()H do P/,t'sidplllc 
rIa Hepúblicn não só a fneuldndt, ('xC'culiva ('OJllll bltllheJl\ a II'gis
lativa, o recente decreto li,o 48;)7, sancionado por ('1(', telll 1'O!'I

J
'U 

de lei. 
Para evitar, lotlnvia, toda e (jualtILH'!' dúvida sl']';a ldillltl SOhl~ 

,ção amputar-se no fi!'!. 17R, b, IV e lIO nrt. ~.t2 a frase adjdiva 
pelas quais se !WSfI' lel'mo Ú im/iIJisüo. 

2. SEBVIDl\(), -_.- Parece-me que l' (]('scabida a ('xIgenei;.l da 
trallscri~'üo da seI1len~'a da posse incontestada e contíuua dt' Utlla 
s('rvidão aparente pOI' dez nu vinte anos; porqu(', sendo Il('el's.'·drio 
tiLulo para o usot':lpiiio de dez ou vinte aIlOS, claro ó que esse IBulo, 
parn :-;('1' justo, jit dev(' estar inscrito 110 regi!sro, antpriOnllf'n{Q Ú 
spntença que o rcvalidou; di' modo que esta nada m:ds (' qll(' uma 
c.onfirma<:ão Ibqul'lt:, eonslituindo maU'ria de ,lverlJ:u::Jo Ú lH:'lrgclll 
do título inscrito do que propriamente inscrição. 

23. 1IIODIFICAÇ.\O nA ESCIIITA NOS II\DlCAIlORES !lEAL 
E PESSOAL. - ])evPIl1-sc lIHHlifielil' os títulos das ('olunas tio livro 
n.O 6 para os seguintes: 1.°) núrnpl'O de ordem' 2.0) deseric:l0 do 
imóvel, com H arca, sua llenomin[H:ão ou sua 1'11:'( c númcro, "hairro 
e distrito; 3,°) nonH'S dos propl'ietúrios; 1,°) rd'f'I'{'J)('i;IS aos númc
ros e páginas d()s livros, com os sllhUtulos: (1) trallslllissiJes e b) 
onus; 5.0) nnot:u:t)es: lrtnc;'fllll-se aqui <.lS ref('l't~n('ia" aos números 
posteriores ou anlt'dores dns indk:H:c)es fpais, <piando !lOIl\'('1' dcs
membrmnento do imó\,cl. Qlwndo o illlú"l'I se rúr transr('J'indo in
tegralmenle, o lnlllspof'te sc fHrú ahaixo do núlll('ro de úrdclIl, na 
l,fI coluna, 

Devem-se 1l1odific'ar 'os títulos das colunas do livro n,o 7 pnl'a 
os segujntf's: 1.0) IlÚllH'l'O de ól'delll; 2.°) nOJll('S das pesstlHs, do
micílio, profissão e ]'dí.']'(oIH'ia ao llLJIlI('ro da intlica(:iio pessoal do 
eônjuge; 3,°) Ilescriç':to do illlúV<"l; 4,°) sitlla~'ão do imóvel; ;),0) rü
fcrl'!lcitls aos núml'ros das lranscric:(jps aquisitivas, folhas (' livr'os 
e aos Ill'lIl1erOs qUl' a elas cOIllIW!il'l'lIl no indicado!' rl'ül, púginas c 
livros; 0,°) l'l'fer('ncj:ls aos nÚllll'I'OS das transeri('ii('s lran,slaticias e 
folhas dos livros número trl's, e aos nÍlllll'l'OS das 'insrri"ôes p folhas 
dos livros 2, 4, ~ (' auxiliar c hl'lI1 :lSSilll aos nÚJl1('rtl~ que a t'las 
compdit'pm no indicador real, púginas e livros, 

Os indicadof'('s I'('al c pessoal, uscrilunulos conforme S(' l't'('O~ 
m('nda, virão preslar ótimos sl'rvi{:os, PHr:l f:wilihll' as huscas dêl,~ 
indic:\(:i){'s reais, ondv se ach:lI11 1't'ft'l'Íl!os Os llo11]('S rIos SIlt't'SS(V()S 
propriptúl'io ('om os respectivos IlÚllH'!'()S rIns Il'anscrit:üvs (' Ills{,l'i
çõps, <le modo a pnf<'nh'ar TH'ffl'ilalllC'1I1(' o hisl(')f'j('O tio illlún-l, I'al'
st'~ão nas in(lieil~'()('s pcsso,!is do alual ])I'OjU'j('\;'lrin as rl'fcl't'ncias 
nos I1lJllH'I'OS das indi('a~:ôl's r('ais qlll' COllllH'tirl'lll <Ís tnl(ls('I'it:t-)(,S (~ 
ins('ri~'{)es. 

24. .JUSTIFICAÇ,\O DO IIEGISTllO nAS II\CAI'AC[[)A[)I<:S. 
Os l'eglllalll(,lllos til' registro illlObili:ü'io tia AIeIllOlnh:l, Slli~'a, Áus
tria, Esp:mha, Chil(, (' Argentilla consagralll, para pl\'ilo til' asscgu
rlll' os dirpjtos illlohiliúl'Íos, o registro das iucap:lcidades (' (bs I'('S
tri~'ües ao direito de disVt.lJ". 

É ycrd:ldc que no registro civil das pessoas naturais se fazem 
tlss<,ntos relativos tis <'llIancipa\~õ('s, int('rdi~:ôes e uusi'neias; luas 
tnis assentos objetivam () fim de complt'lnr as principais fasps do 
estado civil dH peSSOa natural, quais si:'w o Iwscimentn, ('<lS:111Il'nlo c 
morte; ao passo que as inscriçôes no rcgistro üuobiliúrio das ('IlWJ1-
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cipações, interdições e ausências tcem por fim garantir ti lHia fi: di' 
terceiros, nos atos lrunslaticios (-' constitutivos dos (Ii)'('j(lls 1'(':lis 
sobre imóveis, realizados COm as pessoas C'mancipadas, inlcnlil"ls DlI 

ausentes. 

25. }:JRIOHIDADE DE DIHEITOS. - É muito con fl1sa a mal{'
ria tratada nos arts. 83ü ü 8:J7 tio Código Civil l' rl'j..(ulalllí.'lltada 
pelos arts. 206, 207, 208 e 209 do rp("('nte dL'('l'c!n 4857, (',úpia dos 
arts. 198, 1H9, 200 e 201 do rt'gulanH'u10 11.0 1X:"),12, 

Enquanto não se eliminar do Código Civil o art. 8:17, nu rcvo
gar-se este cxprcssarnentr, ha dL' subsistir o ineonvellio('nte art. 206 
do recente decreto 4857; lHas, para obviar a possivpl IH'l'lerl(:ú(j dL' 
direito, convém aditar-se ao mellciollado art. ~()n () seguinte llarú
grafo: "Apresentado, porón, dentro do rderido pl',lZO, o titulo dn 
primeira hipoteca, ins,crcver-se-êÍ. esla e depois H outra C!)lll Ill'IIII('

ros sucessivos, valendo para ambas () lIlf'SIllO lllullcro de ÚI'Ill'lll do 
protocolo, sem afetar a prevall'l1eia ti .. prilllt'il'a hiJJotcca", 

B neccssario esse disposHivo para a solw;i'ío (In caso seguinte: 
Suponhamos que, 110 interregno entre :1 llrenotaçúo da segunda 

hipoteca e a apresentaç:l0 da primeira, apal'e(,ca pu)'a I'l'gitsro UIll 

contrato translativo da propriedade onerada pel;.ls duas hipotecas, 
A existência de hipoteca, é certo, mio impede a h'llnsht<.~:1.O da 

propriedar!e de um a outro titular; pois, figurando elas :llltt'riol'lllCn
te 110 registro, gozarüo de prcfercncia c acumpanharão o imúvcl, em 
poder de quem se achar. 

Ora, se o numero da prcnotaç,io feita no protocolo Illio apro
veitar igualmente a ambus as hiput.eeas inscritas 110 lH';.IZO legal; 
e se fôr, ao contrario, desprezado o referido número, para Sl~ lan
çarem novos números na dnta da npl'eSentaç'110 da primeira hipo
teca, o registro do título translativo da prollriedadC' ll'l'Ú prevalên
cia e anulará os eft'itos das hipot('('HS, quando, pelo llIt'nos, uma 
delas - a segunda - foi apresentada anll'l'iorn)('lltL'. 

Para evitar, pois, essa solu~'ão injusta, I.~ neeessúrio aCl'escentar
se ao art. 206 o parágntfo proposto. 

Diz o Código Civil, no ar!'. 8:~(i: "?\l"ão se insCl'(~vel'ão, no mes
mo dia, duas hipot('cas, ou uma hipoteca (' outro direito r('al, sohn~ 
o mcsmo imóveJ, cm fa\'o)' (h, pessôas (ltversas, salvo (ldcl'lllinando
se precisamente a hora, em que se lavrou cada uma tias (','wl'iluras". 

Este dispositivo destôa do sistema ('slabekddo no ad, :";:I:~: "As 
inscriç,ões e avcrhaç'J)('s. nos livros de hipotecas, seguirão a (',I'tlem • 
.em que fôrelU requeridas, verificando-se ela pcla da Sua llllJlWra

çüo sucessiva no proloeolo. ~ úllieo. () núllll')'() th' {miem dele)',· 
mina a prioridatle, e ('sta a IH'cfl'rt'neia enlrp <I:'; hipolPt':ls", Tal dis
posi~,~ão foi rcgulanwnifltla nos al'fs. 200 e 202, 1.'\ lwrlt', aplicando-se 
igualmenLe a todos os direitos rl'ais sobre illlúvd. 

Não ha razão jllddit'a ll<l"U se mutilar L'SSC llrillcipin W·IlI.'ric,o. 
com aquela proibição; ]IOr(}lW, se t\ o número tio protocolo quC' fixa 
a prioridade, protocolada e inscrita, ou alH'llits pI'olo('oladH. uma 
hipoteca, a sua llrcfcr0neia está firlllada. VOdPlltlo-sl', lH'rfl'ittlllH'lIlc, 
efetuar, 110 mesmo dia, o regislro dL' onlra hipoÍt\CH ou qualqLH'1' di
reito ,rt>ul sobre o mesmo imúvl'l. que t,erú 4) seu l'l'spee1ivo número 
do protocolo, sem afetar o direito daquela. 

Sobe de ponto n sem-razão, t]Llal1do eslahl'lecl' () referido :H't. 
836 qm: tais registros potlerJo llpl'r:tl'-se, t{{'ll'rlllinnntlo-sp, preeisa
mente, a hora, em que se lavrou cada Ullla das l'sl'ritul'as. 
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Regulamentando esta rnnJ{'ri~l, disptí(' n art. 207 do ,tll'(TPlo n.o 
4857 que se farão os dois registros, 110 IlH'SIllO dia, "SI' ,11 n 11:1'-; as 
escrituras, da mesma data. detcJ'luin:ll'<'1lI a hOl'a da ~1I:1 l:Ivratura, 
prcvakcentlo, neste (,:ISO, :I que tivel' sido l:l\T,Hb ('til (ll'illldro lu
gar, ou ficarflO em IH." de igu:lldadt' se ('oincidir(']}l". 

::\Ias. se a CSCl'itlll'(l de hOI"<I (loskriol' (i\,('I' sido protocolada 'lll
tes da escritura de !Jora an!('riOl', d{'v(~I'~.'w-ú :llt'lldl'l' :10 nÚIll('l'tl do 
protocolo ou ú hora da lavratura da t'.<'iCl'itur:l'? 

O de(~l'd() 11.° 4B57, art. 207, )'('('onht,('(, a prl'valência da h(jI'H 
da Invralura da (,scl'itur:l: () qlll' conlra"t'lll ;10 pl'illl'illill li!) ad. X;l:~ 
do Código Civil. 

Infringe ('<';,<i(' mesmo princípio () n'('llnht'cilrll'll!O dt, igunld:ltle 
aos dois registros tlJwrados, no III('Sll1o dia, dI' duns t'scl'itur:ls, de 
hora igual de lavratura, ('ollsagnldll na parll' fin,d tio ar1. 2tJ7 dn 
decl'eto n,O 4S57, desde qlH' amhas as escrituras tenh:lJll sidtl <I})I'('S"II

ladns sllcessiv:llIll'n!e a n'gisll'o, 
ACr('sl't'l1la o ar!. :WR: "S.' as estTitllras fÚI'('llI de dias div{'r

sos, pn'yalcecr<Í, quando ap('(~s('ntadas no Illt'SttlO ditl, a t}th' prilllt'iro 
{oi lavrada; qlwndn n:lo, jjl'('valN'l'I'Ú () dia tia :l!ln'Sl',nl:h:;\II, salvo 
o caso do <lrl. 20(j". 

Sendo de dias div('l's()s :IS ('s('I'itur:ts, apet'sl'llfadas 110 rtH'SIllO 

dia far-s{'-~10 os registros, llluito ('Iubo]':! :I de dala poslt'J'illl', ])ossa 
figurai' em primciro lugar !lO protocolo; lllas a qw' prillH'iro flli 
lavrada tem IH'('\'ali'lll'ia sohn· a outr:l qlll' roi Vl'olo('o]:ltl:! anlt-riol''' 
Illente: evidenh' infl'at:üo d() ar!. K:U d11 C,')(ligo Civil. 

ConcILI(', sobre :l IlW !<"J' i <t, () ar!. :..!O!): "SI' fún'l!l dI) 1I]('SIlIO dia 
e ,';('lll rdet't'[lcta ;'1 ho!';], a que ftll' :tPH'sPlltnda (klJOis só s(,I':'t pro
toeolatla 110 dia illl('diull)". 

Esse dis}Jusiti\<o se faz preciso, por causa da :dJStlrda PI'l'I)(llldí'

r:ineia da dat:l (' !]ora da lavralurll da eSt'j'illll'<I so!JI'(' ti IlÚlIll'J'O 
dl\ apl'('s('nln(:úo do Ululo ao ngisll'O, :..fim (h, ll,-!O colidirelll direitos 
constifuidos no llll'SlllU di:., mas s{'m lH'l'cisüu da 1I00'a da sua ('OHS
titlli(,~ão, 

A reslJl'ilo, ('S('I'('V(' Clúvis Be"iJúqll:l, "11:10 l~ UlIl t!esviu do sis
tellla til' publicidade pl'la ills('rk:io 1'ul1(br a !)\'ioridadt· Ila Ibta 
da ('seritul'a (llle '1lH'Il<lS constitue o dil,(,lto pessoal? Evidt'lllt'IlH'IlI<', 
criou essa l'XCl\'ÚO um caso, ('Jll qUt' o dirit'\o P('SS();t! poder:'. P['('\':!
l<-ee1' eontra o ,·cal. Assilll acolll('(,l'rú, qwuHlo ti hiplJh-c;I d(' hora 
anterior chegar ao I'l'gistl'o depois dl' protocolada a de h01'a posl('~ 
rio!''' (Código Civil Com" li!'!. K:Hi), 

);0 entanto, d('v('r-s('~ia fazt!I' lloJ'I1l:t1Il11'Jlfe o ]'('gislro; porqul' a 
fun~~úo do proto('oto é detcrminul' a vrioridadej e ('st:1 a fl1't,j't'reJl('ia 
dos direitos n~ais (Códiog Civil, art. K:~:l, 8 (IlIÍeo e decreto n.o ·tXr)'j, 
art. ~02). 

A!)l'escntado um tílulo, c()nfe .. i1'~lhe-ú () ofieial o res)H'cti\'o l1Iúm'-
1'0 no protocolo; c, s(' f(ir conforme ú Ipi, ]H'oeedl'l'Ú :lO l'Olllllctellle 
registro, (Decrcfo n.o 4857, arts. 200, 202 (' :!15), 

~r:]is tarde, se se fizel' Jln~senk :10 registro outro tilulo sohre 
o mesmo imóvel, de direj(o contradiLório, da tlH'Slll:l d<tla, ou não~ 
do titulo anterio!', dllr-se~JlH'~ú o n~sll('cti\'o número 110 protocolo, 
qUe será evidenlclllelltp posl('rior ao do titulo apl'escutado :lntt'l'iol'
menlt·. 

Está ni fixada a prioridade (" eonseqlH'IltellH'ntl', a prcval<~n('ia 
dos direHosj porque, pois, remover o registro para o dia imediuto. 
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quando se apresentarem escrituras (lo mesmo dia e S('1Il rl'fl'l'l'llcia 
.á hora; ou fixar-se a preferência (los direitos pdo dia (~ hOl'a da 
lavratura das escrituras calidentes '? 

Em consonância com o exposto, (' com o inluito (h, r('vogar ex· 
pressamcnte O art. 83() do Código Civil, l' os seus sequazes, os arls, 
207, 208 e 209 do {lecr(~to 11,0 48[17, apresenta-se a disposiçúo S{'

guinte: 
"Se, protocol<Hla uma hipoteca Ou qualquer oulro fi irei to su

jeito H registro, fôr apresentada, no mesmo dia, outra hipo!.ce:l ou 
qualquer outro direilo sobre () mesmo imó\'cl. em favor de diver
sas pessoas, far-se-ão as inscri~:()es, trans('d~'úes Ou avprha~:fI('s, S('

gundo a órdem das alll'esenlt\~,~()('s IlO protocolo, 5:lho o caso do 
artigo anterior". 

Prevendo um caso, o('ordvel por oeasHi.o da nbel'tura do regis
tro, e cuja solu~',ão n::lo cneontrn no re.glllm<lellto 11.0 lH[142 Ill'lll nft 
presente decreto, prollcle-Sl' o seguinte (lislH)sitivo: 

"Quando duas ou mais lH.'sSÚas :l):Jl'l'Sl~ntaJ'('Jll. siJllllH:lllcaIHenll', 
atos contraditórios, cclehra(!os Pl'lo 11l('SIlIO Jll'OpJ"i('tál'io, alit'Iwnclo 
Ou ollerando o mesmo illlÚVl'I, Sl'J'Ú pro!oc'olado ('111 'prilllC'iro IlIgal' 
o mais antigo em data; se fC)l'cm do lllesmo dia, o de hOl':1 <tnt>t.'rior; 
se náo constar a hora da lavratura, os :ILos seráo llroLoculados 1\0[, o 
mesmo nÚllll-'I'O de órdcm l' recusados os registI'os, mediante (lúvida 
fundamentada, suhmetida, logo a spguir, '-10 julgilllll'nto cio jui:l de 
dil'cito, que mund!ll'á registrar, t'm 111"iIllciro lugar, o titulo, cuja la
vratura se provar ter si(lo a antnior; (', na illlPOssihilicladl' tlcssa 
prova, determinará o registro conseculivo do!o\ <llos contradilórios, 
(Ille fiearão, todavia, elll Dl: de igualdadl', anotando-se esla eirenns
tancia" . 

Não cabe aqui a c{'n~Ul'a de se faz('l' prp}JOlll!l'rnr a eOl1sLihl.~: 
ção (lo tlir('ito pl'ssoal sobre a do direito real; IHlI'qlW, no (,<ISO, a 
constitlli~'üo do direito real SI' fílz ao llleSlI\O tt'lllllO, com a <1\11'('1\('11-

tH~~iio Silllllllál1ea ao registro de divl'l'sos titulos contnldil(íriot-;; tle 
mudo ILUC' pal'n evitar eqLlÍ'polt'Il('ia de direitos rl'ais, quando diverge 
~ ('ria~'ão dos din~itos pl'ssoais, (~ justo e e((uitalivu est,liwleClT, Jll'la 
data da ('oIIstituÍl:iio t1l'stl~S. a priol'ida(le dos direitos reais, jit qUl', 
na ocorrência, n:.'io ha outro el'ilêrio distintivo IHIssívp!. 

:.W. SEQUf.;NCIA NOS HE<aSTHOS. - Prop{je-sc, ('UI substitui
ção ao art. 214, um dispositivo que obriga :l ('ontinuid:llil' do I'l'gis
tro, fOrluulando dw\s ('X('('(:Úl'S que a llrátiea tem consagrado, t' COIl

vém ficarem assinaladas; l.a) dispt'llsa do registro ('111 nOIll(' dos 
ht'rdeil'os, quando toclos, lllltOl'iwdos pelo juizo do iJlv('nlúrio, dis
lHISl'l'l'1ll de um Ou mais imóveis, para llartillwl'l'l1l o dinheirn rc
SUlt'lftlC; 2.") di.s})l'nsa do rt'gistro ('m nome do lwnh'irn, quando 
antes 11<\ partilha, fizl'r C('SSÚO (lo scu direito hel'editário ou quan
do rl'IIul1eiar ('111 fraude dl' cl'('clol'('s, 

27. ESPECIFICAÇ,\ll DE ATOS SUJEITOS A THANSCIIIÇ\O. 
- Entro os tiLulos translativos de dominio conv(~1l1 emllllCI'ar a 11<11'
tilha em vi{la feita pelo pai ou ascendente, a St'IÜefH;iI ele desapro
pria~'iio por necessidade ou ntilidade púhlica. a transu{,'iio da qual 
resulte doa~~fio ou transllIissúo dl' illlt'Jvd. O distrato de eonll'atq 
translativo de domil1io, a convl'll~:iio ante-nupcial (IUantlo importe 
doação de ünúvel e a institLIi~',ão do bem de fallliJia. 

É urnH cautela para orkntar a açâo dos ufieiais de registro, me
nos experientes, 
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28. HEUNIÃO DE AHTIGOS. - Convóm englobar' num sú nt'
fi,go, para melhor redação e IlUliOJ' lé<.:nica. os arts. 240, 241, 242 c 
243 do decreto II.O 4Srí7 citado. 

29. ESPECIFICAC.:,\O DA AnEA DOS IWWETS. -- C nee('ss:"
rio redigir-se melhor o ar!. 24~ do decrl'to 11,0 4X:>7 eirado, exigin
do-se a espeeific:l(:üo <1:1 :'Ire:! dos illlúveis 1'1II'His 011 :t lIH'(rúg"('1l1 da 
frente, dos lndtls o dos fundos tios prédios ou tert'{'I1t1s UrJWIlOS. 

Tratando-s>l', sobretudo, de pri'dios ou te!Tl't1os rurais, :1 espe
cifica'~',ão da áreu i.~ UlIl dos elt'lllt'nlos de IllldllOr identificat::)o dos 
imóvcis c para a sUa }lt'rfeita fiJiIH::io no registro, obviando, ou
trossim, a aliena~:,tí(~s prl'jndieinis a Ll'I'et'iros. 

30. nECOl\STITurÇi\O DE HIPOTECA TIlINTENAIUA. De-
ve-se dar nova reda~~ão ao <lJ't. 2Gl e aditar-se~lhl' um par:'lgrafo 
único, afim de ficar ]>l\l'fcilillllcnfe tlssl'glll'nda :I llJ'inl'idadc da hi
poteca reconstituída :10 fim tio decurso de trinta <lHOS. 

31. SUnSTAKCrA ])() DIHEITO. - COllsti\w'lII SubsUllleia tio 
ato, nas transcriç'úes, os n'quisitos COllsUtutivos dos atos lt';tllslali\'os, 
que s<1o, em regra, o ohjeto d-o contrato, I'Oltl ti sua fL'rfeila esp{'('ifi
cacão o valor do (~()nfrat() l' o eOllsenlillwnlo das partes; dt, modo 
Qll~'. ~pl'ran(lo-si.' a vl'nda til' ccrto itllóv{'j com :ll'ca dl'limitada, 
por determinado pr('(,'o, não se pode :1v(,I'I)<II', ti lII:ll'gCllt da n's'lwdi
va trnnscriç'i'i.o, oulro contrato com eSJl('cifi(,:t~'ll(J dl' nova {u'l':l, soh 
pl't·tl'xto de que amhos os imóveis :lIl1{'l'if)I'!ll('lllc cOllslitui;llll 1Jlll sú 
todo. Aqui ha dois contr:dos (', (,OII.'WqU{'J]\('III{,lll(', duas Ir:lllsCri(JH's. 

ConstituelIl su!JstUneia do alo., l1W; inscri(,'()('s hipo!t'i'ÚI'Ü\S, íi 

total d:t dívida ou sua estim::H:úo, o !J1':lZO fixudo ll:H'a pagalJIt'nto, 
n taxa de juros, s(' hOllver, c n ('Ollsn datl:! ('lll g:\I':tnlin, Com as Kllas 
cspecifh:ações; de modo qUe 1II11 :Julllenlo de capilal sú se farú por 
nova hipoteca, sukita Ú lll'(')}lria inscri~';Jo, não eon~(ituilld{) nunca 
matl'ria (le simples avcrba~,~;Jo. 

Propôe-sl', ú vista do exposlo, o st'guinte dispositivo: "A subs
tância dl' qualquer direito ll':.lJlserito OH inscrito sú S(' ampliarú 1Ill'
(Uante nOva trans('l'i~'ão ou inscri~:üo, na qual se far{l rdcJ't~ncíll :í 
du direilo ampliado". 

AbriU-se exc{'~'.~lo Ú pr()rroga\,~úo do prazo da hipoteca, ('In faec 
do art. 817 .do Cúdigo Ci\'11, Illas só no caso dt~ niio havl'r eri'dito 
posterior em proveito de outreTll: o que constituiu mull'l'ia (ll~ outra 
emenda, ao trntar~se das averLH~~i)es. 

DCYl'llHW consagrar I:lis dispositivos }lara faze!' ('{'ssar a ('011-

trovôrsia que tem suscita(lo o nrt. 812 do Cúdi·go Civil, que dispõe 
a respeito, mas selll a c1:\1'l'z:l n('cessal'la. 

As dis-posições proposlas teern apoio !las opiniô('s valiosas de 
Lysippo Gan'ia (Aplld Sl.'l'Il:l Lopes, "Tratado dos registros }Júhli
cos", pags. 342-34;'), Sc!'})a Lopes, (ohra cilada, pags, ;~.'t;J e :i41i e 
"Cieneia do direito", pags. 101 (' 1(2) (' Philndclpho Azevedo ("j{e
vista dos Tribunais", v.oI. MO, p:.tgs. 437 c 4:38). 

32. nECIIlO DA APRESENTAÇM) !lOS TfTULOS. - A "'Il1<'
lhança do que dispôe o art. 1ra do dt'cl'C'to 11.0 4Sf)7, para o n'gis
tro de títulos (' documentos, convhll incluir, na parte rl'Íerente ao 
registro de imúvds, um dispositivo, que ·ordene ao ofiei:ll <l ('Il
trega de um reciho, no qual Sl~ eSllCl'ificarüo o rt'gistJ'() a fazer-IH" 
Ou dllvida a suscitar-se, o nÚIll('J'o de úrdem do protocolo, a quali
dade, forma c datH elo título c o nome do tuhclião ou cserivão que 
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o expediu, e as custas, seudo datado c assinado Ill'lo ofl"i:!! 011 St'll 

ajudante, 

33, FIXAÇXO DAS QUOTAS PAHTES. Copiado do I't'gula-
mento alemiío sobre () registro illlobiJiúrio, 1l1'0IlO('-Sl' Ulll artigo, 
pelo qual fiquelll obrigadas as partes a dísnilnill<lr, nos tílul()s di: 
domÍnjc) ou de outro qualquer tlirpit() n>,d, lruando ficar ('sl:i\)('kcida 
a comnnhão, qual a rW1'1f' de cada tilular t· quais as rt'l:ll:<"){'S jurídi
cas reguladoras da indi visão. 

34. NOVO PHOCESSO DA n(TVlnA. ---- O J'egulalllt'nln 11.0 ,tN;:'7 
manda (art. 21[" ~ l.0 in tinc) n'llldt'l' () título, :u:oIlIIJ<lJllwrlo da 
competente dúvidn, ao .iuiz dl' dil'('il() P:\I'(I dl·cidi·,I:!, intilH:IJlt!O o ("'i· 
cial ao nprescIltalltl' par:l impugllú-Ia ('1Il juizo (al't. 2In), COlllpn
reeendo em juizo, o IlI)l'('s('IlI:lntl' irnplIllgll,'lI',''t :I dt'IVid:1 do ofit'jal, 
conl os doculIwnlos (jU(' <'Ilh-ndt,l', L' l'('qUt'\,('I'Ú <lO juiz t'OIHjlt'\(oJlIl' 

que, mio ohsl:lI1Lp ('Ia, 1l1nncll' (lI'IH't'dl'l' <JO registr() (,11'1. :!17 i, 
Houve, a {'sse rt'spej(o, inova(:,\o; pois, [In I'('gulallll'nto !l,o 1.s:~!2 

de 24 (le drzl'lIIbI'o de l~)~S, sllseilada a dll\'id:l, qUI', ('{l111 (j IH!!:(), 
cru enlrpgue ao njll'('s('nl:tlltl', a l'slt~ in('ulllhia aprt'eiar a opnl"llllli
daue de Ím!)ugnil-Ia, Ou !lÚO, ('1Tl ,juizo, 

A renwssa da tlú\'ida, acompanhada (lo tílulo, :w .iuiw Jl<lra di
rimi-la, n:1o l~ Illedida desaconselhada, Se' [til' seguida de outras, lW-' 

cessariUlllente comp!Cll1ell ta l'L'S. 

É Ill'eciso, PlItão, fixHI' jlrazo ddl'l'llIinado p:ll"(\ a rvclalll,wúo 
da parte perante () jllizo eOIHIH'tl'nf('; mas. SI' a núo !JOllVI'I', int!l'p;'Il
dentel11cnte ((('Ia, findo o lu'azo legal, scrúo os :1U11)s t'ollclllSI)S ao 
juiz, que mandar:'t ti parte aprcsentar, <ll'nll'o tI(' ('inco di:1S, :t .';U:l 

implIgnnçiío, nllús a <iual proferirá o desp:who d('nll'(l til' {jll:ll"t'llta 
C oHo horas da conclusão, 

Hesolvcndo-!w a dúvida, 1H'la sua illlllrlll~('di'lH'iu, 11('111('0 do 
prazo ]('gal, que passarú a seI' dI' trinta (' oilo dins, () 1l1l11H'[,() d(~ 
úrdem da Jll'l'noLa~'ã() s(>r;\ llI:tlltido; elU caso ('()nlr~'ll'i(), /kspl'l'znda 
C'sta, o título rl'cl'hel'ú o número eOlTespondenll' Ú dai a 1'1l1 que fill' 
de novo :l}ll'csentado. 

Propi'ic-se tmnhem que ús ()pcisries de lJroct'dt~llcia, ou impro
cedência, de dllvidas sC',ja facultndo agravo ((t> !ll'tit:üo p:I!'<I o Tri
bunal de Ap'elaç:1o. sendo caso til' rC'cul'SO obrigatúl'io. St' <J parte' 
não tiver reclamado dentro do pl'<-lZO de Irinta dias t' a (kcisúo 1IH' 
fór contrúriaj e treplicando-se o prazo para a solUl:üo ti;! dúvilla, se 
houver rccurso á superior illstúnda. 

Torna-se, assim, lllais hanntinicI) () l)l'ocesso til' dúvill"s. 
Hctinea~sc tambem o art. 222 da forma scguinlt': "St>, l:lIll:11lla 

a aprcsentaç{ío. depender o rl'gistl'o de qllalql](~r exigt"Il('ia fisc:d, 
ou de rcgistro de titulo llnL(,l'iol', êsle deverú St'r efeLuado, uu ,HIIII~
la satisfeita, d<~ntl'o Ctn quinz(' dias, Pl'()('ct!pnt!o-sc til' HCÚl'do eOIll 
os arts, 215 e sells §§ (' 21/). no que fOl'CIll ulllicú\'('is, se o Ülll'rt'ssado 
se recusar a atende!' á exigência", 

35. PROPOSIÇÃO DE NOVOS DISPOSITIVOS .. - lluas disposi
çôes de evidente utilid:'lde dcvNÍalll ler sido insertas UI) dt't'rclo 
n.o 4857, respectivamente, nos capítulos IV c V, rezando a primeira: 
"Nenhum juiz 'Ou Lribunal procl'ssal'á al;iiu relativa a iIllÚVl'I. S('II\ 
que tia mesma conste ser () relI o verdadeiro Lilular tio dUlIlinio OI! 
de outro direito transcrilo, insel'i1o ou av(·rbado no l't'gislro de 
imóveis, constituindo essa l)rova o registro tia n:spl'diva tI/;5o. ~ 
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UDICQ. A reCUsa desse registro, prcllotada, induz em 111:'1 fi" os ad
quirentes posteriores, durante CIuinze dias" (Conf. lej hipot(,cúl'in 
espanhola, art. 24, 2.a alínea c seu regulamento, art. !J:.!). A spgunda 
disposição está assim conceuida: "~cnhulll titulo sujeito a trans
crição, inscrição ou averba~·<1(). lerá ingl'('sso t'UI juizo selll o com
petente registro" (Conr. reguJalll('nto hipotecário porlugut·s, arl. 1 ,I (I). 

Estes dois dispositivos }rgais são necL'ssnrios, porque se tcclU 
visto comumente processar divis()cs, <IITL'llIal:H:()(·S. l'xeclH:i.il's (' ou
tras ações sobre bens imóveis alheios 011, pelo nH'1l0S, <'lIjos títlllos 
de domínio não constam do rcgisÍI'o público, sendo l't'rto qut' sú dos 
assentos deste d(~COITC a prcsullç'ão 11(' legítimo tiluJ.lI' (Cúdigo Ci
vil, art. 8.59), 

A falta de exigência no registro, no início 011 no elll'SO da ~l(:ii() 
acarreta sempre prejuizo ás parks pela inS('guf<lnça tio seu direito, 

Urge, pois, a consagração em Ipi de tais disposi~'úes, 

36. DESIGNAÇÃO DO HEGISTI!O A;\ITEInOII. R til' evi-
dente utilidade incluir-se, entre os :tl'li,gos rdt'l"('llh's a títulos, tio 
capitUlO V e título V, o seguinte disposili\ro; "Em todos os p:lga
mentos das divisões judieiais ou :'Illlig:',veis, os e.';!'!'iv<lcs ou 1a!){'
liães farão constar os nÚJlH'I'os de {"egi,sl!'o, ('(Illl ,1 dt'sign,w<lo do 
cartório, dos títulos dominicais dos I't'sjH,ctivos quinhoeiros':, 

Essa rdcrt::ncia é IIJna neecs . ..,idadt, p:lI'a a pt'rfeilu filia~'<lo dos 
lítulos no registro illlO)úliúrio 1)('I<ls IIl{'SIlWS rllZÚt'S qUe jllstifietlm 
as llIedidas do arl. 2:18 do dt'crdo n,o ""K;)7. 

37. A I1ESPEITO DAS THANS:llISSüES CO;\lIlICIONAIS. _. __ 
Convi'lU deixar bl'rn :lssinalada a nWl1eira ('01110 se {'uIllIH'elll (~ s(' re
solvem as condiç'{)('s contratuais, Illl'di<lntc II disvosil,'úo s('gllinte: 
"Quando os contratos de Ir<lllsmiss<lo til' iIlIÚV('is quc [ól't'm tnlllscri
tos, dependerem de cOlldiç()es, eslas se n:lo hH\'cr:to por {'tllllj)ridas 
ou rpsolvidas para com tprceir'Üs, St> n:lo ('Onslar do registro o im,· 
pkIllento ou 1150 implemento j(>gal ou lllt'di:lIlll' nolifil'!u:üo d,l ]J:lI'II'. 

Parágrafo únieo. Far-sc-á ('.oIlslar o etlltl}ll'iwt'n!o lias ('t1udi
(,~rícs resolutivas ou J'cseisúrias, al("1ll (Ias a\'l'l'ha(,'ôes Ill'l'l'Ssúrias, lJl('

diante nova transerit;ão elll favo!' d:ltIlH'lt' a quc l'ullllwtir o di
reito", 

:18. I1EGISTHO I:-;TEGHAL DO l:IlóVEL E:l1 COlJlI'T. J),.-
ve-se obrigar, quanto possÍ\'f'I, ao registro, lia Sua inl('gl'idadl', ciD 
hnóve} elU comum, especificando-sI' as quotas partes dos ('olllunlH';
I'OS, nfilll de se evitar a illlllrccisüo dos direitos rt'gislrHdos (' dt, 
maneira que () indicador real rdJita o V('('{btlt'il'o estado do i1llú\,,,1 
(~ a sua t'scritul':lI'ão lenha utili(lade pJ'úlií'a. 1nspirlldos 11:1 lit,:!o 
do grande magistr~Hlo Ik. l\bIllIl'l Carlos Figllein't!o F{'IT:lZ, exart;da 
no p1'ovil1l('nlo da eOI'l'egl'dol'ia geral da .JlIslit,'a, IJllhlic:ldo no I>iario 
Ofieial de S;1o Paulo, dt, 15 dt' janeiro de IH:{7, foram j'tll'lIlUltld:ts :lS 
{~ompelenles l'ltleIHlas :10 t"(>gulalllt'nlo H,o 4~57, 

3D. CAUÇOES DE CnrmlTOS mcAIS. -_.- E' ti" irrt'clIsúvl"l ne
cessidade figurai', pnlre os atos sujeitos a aV{,l'lJ~H,~üo, as ('au~'ócs de 
cri'ditos pignoratícios, antü'I'('licos c hipoll'("úl'ios, afim de r:lZl'I' 

('('ssar a irrcgularidade, ora exislt'nte, de S('I'('11I {'SSHS (,;Jllt;ôes r('gis~ 
tradns no Ji\'I'() D dn registro de tilulos e tI(){'uIIll'ntos: () ljlJ(' t', S('1Il 
dúvida nt'nhum<l. de gl'nndl' ineoll\'('nii'!Icia; pois, ll'atando~s{' dt, 
créditos de direi!os reais sobre imúveis, t) rcgis!l'u aproJlriado é eyi~ 
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respvilo, :IS jlldieio
St'l'pa LOJl!'s ("'1'1':1-

E, P;I!~'S, :Hi;)-:lf;!I). 

40. AVEIlIlAÇ .. \O!lO CO:-iSE:-iTI\IEê\TO !lO elll;l)(lIl I~SCIII· 
TO. - Crge incluir-sI' L'ntl'{, os dispositivos do I't'g'ublllt'nto (j ~t'glllll·· 
te: "Quando os credon\s :lIIleri(JI'l'S eOl1s{'util'Plll ua ('ollstifui(:;IO dl' 
um dos dil'l'jlos r{'ilis sobre () illll')\.'4'I gl':lvado dI' tjun]qlH'r dil'í'iln 
renl de garantia, () ol'ici,d do r('gislro d('\'l'I'Ú :I,,('rlJa)' ('~Sl' (,flllst'llti
lllcnto na cOlllpekntc' co]ulla do diJ'('ito jú inscrito, fazc!' ]'t'ft\n";ll('ja a 
essa :n'crh<-H:üo qu:mdo insen'''I'I' qllalqllt'r d:l!jlH'h's dirt,itos r('ais 
constituídos (' dcclarar ti vrp"alt'Jl('ia tio llU\'O ÚIlIIS sob!"(, IIS dirl'illls 
'-lI1Í<.'rion.'s, qlW1Hlo róI' o caso". 

Esla disp()si~':lO foi InlIlSI)()J'lad,1 tio ar!. :n, :{,It ulíll{'<! do ]"l'g'lIla
Illcnlo imobiliúl'i.J suh:o, S('Jll dúvida o melhor :tll' hoje d'llJoradn. 

41. l\JlJDA:\'ÇA nos .:\'O~lES E ~(!\IEH()S. »eV('lll as J))'t'fl'i-

tUl"<IS lllunicipais fic:u' obriga(!;ls. l'OIllO se faz lia 1':spall!J,1 t' elll Por
tugal, a ]'('lll(\ter infol'llla~·ti('s so!JI'(' a lJllld:ln~:a dos ul'Hunos dos prl'
dios l' tios llOIlH'S dns ruas, llnH:as, logrndolll'os, de., t'llfilll fOI'l1l'l'l'l' 
dados sPgul'os p:lI'~1 a ll11'lhol' iIU!ividlHH:ÜO dos imóveiS. 

42, HETfFICAÇÃO no HE(iISTHO, ---, Sobre ,I relific:H:;!O do 
registro só lIa as (lisJlosi~:ôt's dos :ll'h, :2:n c 2.:2S, no d(,iTI'lo 11.0 -ISS?; 
L', no entunto, ti mall'ria c!f'\'('ria sei' tratada nwis IllinuciosallH'n(e 
como convl'm. 

Aquele's dois disposilivos de\'('lll-'H.' juntar "úrios OUll'lJS, l'slnbe
lecendo-se o proccsso para a I'dific,u:üo. 

4:3. CAl\'CELA:\IE:'\iTO DE HE(~ISTH(). --.-- (lIHHllo no canct'l:llllt'llto 
do )'egislro, exislclIl, no (kereto n,o 4S;)7. os arls. 2-tíi, 2XX, 2HH, :!!)(), 

2!11, 2~)2, 2U4, 2lJ;) l\ 2!)(i, que S:lO insul'iciclIll's, l'lll fac(> d,l illljlorlúll
eia do ílsslln!ll. 

Em lugar do art. 2·1(;, qut', :lliús, se acha lIlal ('1l1o{'ndo t'nlre as 
tlisposit,'()('S qlll' tralalll tios ntos sujl'ilos ti tl'anserit::lo. dl·\'I~ rigllrar 
um artigo qllf' diga, de Ulll illodo geral, ('OlHO se extinguclll OS din,ilos 
rcai~ imohiJiÚrios. 

Ao art. 2K8 que' tl'al;1 d(~ ('01110 SI' f:lZ () c,IIH'elallH\1I10, ao arl. ~8!1 
que diz dos títulos t' das pessoas hc'lheis para prOIlIOV('I' o calH'('la~ 
l1lento e' ao art. 2BO que llroítll' n (,'-Il1ct'lilll]('nlo lIwdiHlltl' Sl'llt('n~':J 
sujeita a \'t'curso, eOn""'1ll ajuntaI' Ullla disposi(:üo {Iara firmar o 
principio til' quI' o c:IIll'('lallH'lllo sú SP [arú ('om o c()ns('lltil1lt'lIt~~ 
cXpr<'sso da pt'ssoa, ('111 cll,jo fa"o)' li"el' sido feila :1 tl':IIlSCl'i(::lo, ins
cri~:üo ou <I"cl'b(l(,':lo, seus SUCl'SSOI'l'S OI! l'('])l'l'st'ntanll's, salvo flS (';ISOS 
em qUe a extin{,:üo do direito I't'sultar tI:l Il'i ou do prt')prio :tlo ('OIlS
titutivo, E' prt'ciso dl'tt'l'lllinal', ('lll disposil::io clarn, li ("OI1SI'lllillH'llto 

ele Icrcl'iro que pOSsua UlIl direito real sohr<' illlÚ\'I'I, gravado lalHlH'III, 
em favor dp oulra }ll'SSO;I, de nwi" um dil'eilo n'al, ('ujo l'n!1et'!uIIII'II10 
poderú llrt'judiear () direito daquele ft'I'l'l'iro, Est:JlH'Il'clT CJllt' rt'ila 
a (lec]ar:H,',üo de renúncia 011 dado ü consenliJlH'nlo 11:11':1 cuncc];llllt'nto, 
não pcrde Ullla ou outro a sUa dieúcia lJela l'('stI'i~'ú() do direito de 
disptlr 11ll1JOsta ao titlllal', se l'sta rcstl-i(:úo sohn'\'il'r depois de :1 I'e· 
núneia ou ('onsentilIll'nlo se ter tornado ohrigatório para ('Olll H IH'SSO<\ 
em cujo favor se faz. Estas duas disPllSit:ôl's suo ]'('lIl'odlll:'-'('s dos 
arts. 870 l' 878 tio Cúdigo Civil all'tllão, 

Aos arts. 200 c 2!H que tralalIl eS1H'ciallllt'lllt' do ('a(H~t'Ialll('Jllo 
da servidüo e ao arL 2tHi que diz como .se develll cancelar as inseri· 
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ções hipotccúl'ias convélll ajuntnr nutras dis\)()sit:(J('s '111(' Ldl'1I1 so!Jre 
a fornltl do C."IlU'l'I<lI1lCn!o da.'i l'Olldi(:úes j'I",;cisl')I'jn,'i, l'('soJu!i":lS t' sus·· 
pensivas, das VCllhul'as, nrn's!os I' sl~qll('str()s, d:1S lli[lIJt{,c:ts cOll.'iti
tuidas para sl'gul'aIH:a de' JH'IlS(')(,S jll'!'i('Jllic;IS c d:lS ,HJil'S ('iH gtT:lI. 

Ao principio consagrado !lo art, :!!);) dt,\'(~ ('ollll'iljJl'n'-se () princi
pio consigrwdo no svgllinle dispositiv(): "O cilllcel:IIIH'nll) .LI \1':tns
criç.ão ou il1scri~:ü() 1l:l0 illlJ)()l'lnrú a (':\liIH:iin do direjto I'l'al, qUe n:io 
estiver extinto, sl'ndo, e!ll tal ('as 0, licito :10 {Tl'do!' anll!;II", lIleditlnt<" 
averba~~ün, os ef('itos do (',IIH't'lallwlI[o, s:I1\'I) () tlil'l,jl0 de lerl'ciro tlc 
bOIl fó 'col1slíLlddo {'ntJ'(, o C<lIH'(,lallH'lltU l' ('S."<I :tv('r!J:H::lo. 

Parágrafo llllico, Se o c:l1H'eJallH'nto St' fUlldul' lia Iltllidade (lo 
registl'o l.' nüo n:1 do tíllllo, potlt'I'Ú sei' nqlH'lt-' \'l'llovado, protr,lindo 
os spus efeitos ató a d:lIn da :llH't'S('Ilt:H'ii() do tÍllllo errOlll'alJH.'i1lc rc~ 
gistt'i1do, cujo novo 1'('Uistl'o d{'cl:il':lrú t:xpn'ssIlIlH'ntt' t'.",'i(l cin'lllht:in
cia, salvo () direito de t('l'cl'iro dt~ ],oa fi' cOllstituído t'lllre li (':lllel'ln
llwntn c o novo rl'gistro", 

O nl't. :W;. do dt'nl'lo .a1;í7 ('st:tlut" dl' !lIodo absoluto, qllC, ('m~ 
bOl'a () ('llt1eel.~lnwnt() di! i1Js(,l'i~·ii.o n;lo illlporte a exlill\':lo do din'ilo 
refil que nelo ('sli\,('1' extinlo, a l'PllOY,H:ÜO do registro sú v:d('"ú tlt'sde 
a data dda. 

Ora, SI', delltro dtls qU:tf'('nln dias anlt'rin!'l's Ú dl'c!:tra(:úl) dI' 
fah~n{'ja U1WI hipo\ct'!1 rúr indt'vidallll'nte (,!lllCI'I."lda, !I n'no\:I~'úu til) 
seu !'t'gislro, ll;1o II'ndo deito til' pr'otr:lil' :lIt'~ n dal:1 ('\lI (jW' fúra 
}egifinwllll'nle (,(Jllslituida, só valendo da dala do novo 1'('gi:·,lrll, viria 
lt's<ll' 11m direilo indis\lllfúvt'! do ('('edol', 

n:ll'~s{'~ja f;t!o idC'lllil'o, qll:lnf!o St' cnnl'el:!,<;se direilo 1'('<11 ,..,uh o 
fuml:tllll'nln dd lluli(bde do registro, 

Foi. pois, ('IH visla do expo"tu, qUe se pr()'llús a H1otlifit'n~'ão do 
art. 2n;1 t' sell ~ único IJilI':1 a nova r('tI:H:üO, 

44, EFEITOS no HE(~ISTH(), _. lia qualro dis\losil;úes 1'(,1<1-
tiyas aos dei tos do registro, () ,li'!. 22D l'd('I'{'~S(, ÚS llulidadl's de 
ph'llo di]'('ilo do registro, ns <Iuais, l1111a vez Ill'OV:\tbs, ti invalidam, 
inde])enden!cIlll'llte de a~'ú() <lil'(']n, 

A<'ilO esse dispositivu ill(,()ll1pll'Ío, 'P0rqut' 1I<IO Ill:lnda aV('I'!J:l1' () 
reconht'('inll'nto judicial ele tais nulidades, arilll dt, obviai' a l'ossí
\'e1s p1'cjuizos dt, t<.'I'Ct'iros. 

Ali'Il\ das nulidades de pleno t1in'itlJ, (,Oll\'l'm assirlal:II' que :1111Jt'
las qw' o 1l<l(1 s,lo l' dl'IH'ntlt'lll dI' 1'{'SCiSÜll, de\'PIII h'r, paril 1)I'p,iudj(':n' 
.li 1e!'cl'il'os, as c(Jllll)p1I'nles a~'t)es inscrilns, 

O :lrt. j:n :llll'OVPi!t'i-ll COIIlO l'arúgr:ll'll úl1in) do IIl'li;.;:o quI' :ldian
te .sl· ver:]. 

PI'O]l()l'-S(', }l:II'a eOlllpldnl' o rdnidn :11'1. 2:.!!J, a ~('g1iillil' di~p()si~ 

~~ii.o: "As nulidad('s do registro ou do ,,",,'li ('a]l('l'/;nllento, qw']' as de 
pleno direito qUt' iulle!Jen((elll tle "('ÚO (!in'ta (Cú(ligo Civil, :11'1. 1·1;)). 
qw'l' as dt'pt'IHlclll<'s de l'('s('is:'\O tCúdigo Civil, ar!. f.17j, SÚllH'llt(~ 
desde a data da ave1'lJilI::lO d(' svu 1't'('onlwcilllt'lllo ('Ill juizo, (jU<lnto 
ás primeiras, e ctn inscl'i(:âo da eOllllw({'ntt' ,H:ún Ih, llulidndl', quanto 
as segundas, pn'judieurüo a It'rc('il'os, cLI,ins dil'l'itos, ao tt'mpo 1!('SSt' 

registro, ainda n:lo se :!C!t<lVHlll Ir:lllS('l'illlS, iluil'l'ilos ou lI\'erbados. 
ParúgraJ'u único. A anlll:n::.i.() do t'l'gisfl'o \HHIl' lallllwlll OjH'l'ar

se em t'oIlSl'qU{~IH'iu de tlt'{'isl~)('s prol'l']'idilS t'1ll fl':ll1l!t-S til' (T('dol'('s, 
íjLlt'r em a~'ào direla. <[IH'l' illdiI'L'lallwlIlt', (jl1:mdo I't'jl-il:ldos ('lIl[)argos 
dü tereeiro s('nhol' (' })llSSlJillol' ('m t'X('{'lH':I() 1)1I ;!c,,1o ('x('('nli\'u", 

AJlrov('il:lfldo-se ti arL. :nu, H(ljllllgiu'-sp-Ihl' u"ma sl'gUllda alínea 
ao seguinle teor: "São, ouLrossim, Bulas e1ll bencfieio da lllussa, as 
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hipotecas ccJchradas f'lll garantia de f'xt-tlilos <l1l1t'riores, nos qWII'('l1la 
dias pl'eCedt'ntl's Ú dt'elar<l~:ti() de faltincia 011 Ú instaul'at,:úo do 1:011-

curso til' pl'pfel't'l1l'ia". 
O :lrt. 29:J do d('('r('\o Il.O itX:,7 i' :t I'('CíPI'tlC:1 do arl. g!)!l dtl C('I~ 

digo Civil. Da'Í a raz,lo pOr' qUI' .iulg() dl'V/'1' ,ulkl'cll'-SI' útlllt'le dis· 
positivo outro que [o['lle ('xplkila :1 rd't'I'ida disl'o:-;i(:.!o do Ct'ldigo 
Civil, com o seguinte ll'ol': 

"A 1ransl'I'ic,lo dos lítlllos lr;nlslalkÍos (' dt'l'Ial':lIúl'ios dl' do
mínio. a lnscrit:,,!o dos aios (,o!lstillllivos dt' direitos n'ais sol rp 
imúveis e dos dcmais aIos :I da su!Jol'tlillndos C ti :lvl'rha - <lS 
l'estl'ic()l's ao ·din'ilo de disvtll' f:.lzt'JIl jJl"l'slIlIlir ti sua ld,u'(1e 'c 
valid,-i'tle". ,I ,. 

, <' P:ll'll conSllg1'al" ddilliliY:llllCllll' o [lrineipio 11:1 l1(\hlicu. :IJl(r"1"~ I, 
sentam-se d'Üis dispositivos lraslatbdos dos arls. 1a.~\e 07,4" do 1.;.:)- ,it 
digo Civil sui(:o, til' teor s('gllintp: ',.'< '. ,.~,(;~ ~ ~l~ 

, " Art. A(l~lt'll(' ,qUl', por :d 0I' (\Jl,III'<" "i 'I'os, Ilt·~t,n 1,~.Jt',1l t~)~\,,\'W(i- (.~. /( 
qllll'e a pr-oprH'( lU (' 011 olltro ( II'{'J () I'e:l illJ j~, 1<11'11), 111~~l-..:ro-s(' ". ;1 
fIe boa fé na Il'anstTi(':lo ou inscri(,'il0 :llltt'r,ibl'. n;lo lJu'rlti" ,S~I' ·IH'J'-. ;)1' 
tUJ'hallo na aquisic:1o do scu tlir"ilo, ainda qll'e-o n'g~~~"p:o, t~';ilh<l sidf> .i' 
feito com vício ';l'ú[lr10 ou ("0111 vicio na ,~O!1sli1.~i~~o"';7do ~d() 0,# 
contrato". ", ,,/-

"Art. QWIIldo um dit'l'ito re:ll foi ind('vi~t:llnlll~le l'~{\IJ.:~ o 
registro não potle seI' invocado por quell\ I1w (·,tllllü·tla ou ·.~;I ~'o~ 
nhc(,l'l' os vídos, '. . 

Diz~sc indt'vidal1H'nt{' feito o l"l'gisll'O, quando J'l'alizlI(lo :-;('11l di
reito ou em \'irltule de UIll alo jurídi('() nulo ou alllilú\'1'1. 

Aquele cujo din'ito rl':1I foi ll's:l(llI, pode invo(':lr dil'e!:ullt'nte 
('ont!':t os tl'l'c('il"OS /1(' IHÚ fi' a il'l'l'gul:ll'id:ldl' do rt'gis[ro". 

i\:lo 1!('\,('IlI cOllstilllir llulidnt!('s :lS il'l'('gularidat!('s do registro 
qUe não atinjam a suhsl:"tIlCi:l do :llo [r:lllscl'ito, inscrito OH :lv('J"hndo. 
A (alta da assillatul'a do ofici:iI IlIH' ef1'111<)1I () rt'gistro, podt, s('r snnnl!a 
]>C'1tt H,>sinatura til' outro ol'icial, Jlll'dianll' {'('l'(<lS c:lull'ias <-/u<' se 
IH'C('ouizmll l'111 dispositivo lH'OIHI.'ilo, 

E' de ('vidente I1lilidall(' () :lrli;,.;'() sq.(uin\(': 
"Só a peSSoa, t'l1l cujo nome ,'sliVl'I' inscrito () iJll(')\'l'I, poderá 

nlil'nú-!o, conslifui,' s()br(' t'le direitos r('ais, Ou rt'SPOflll('r, ('IH juizo, 
pelos f'1l('argus do Jl)('SIllO. 

P,n'úgl'afo úlli('o. ~()S aios judiei:'ll'ios, o .iuiz 1'C'}ll"l'Sl'lIhl t) t1is
pOllenlt' do direito". 

Tal dispositivo Sl' acha implicilo nos ilrts, g;}!J l' X(íO ~ ílJlico do 
C(')(1igo Civil. 

Lafayt'lte linha [l'OI' <lSS{'Il\(' l'sse principio no pl'úprin direi/o 
antl'riol' ao Código Civil ("()ir<'Ílo das COIIS:1S"; qU:llllo ao eor'pu do 
artigo, veja-se o ~ 4X (' (jllnnto ao parúgl';l!'o (mico. () ~ ::)1), nnta :0. 

Propõem~se quulro Hl'ligos, IIIll ~;nbl'l' :1 regra g'('l'ul da illlpl"l'S(,I'I~ 

liLilidade dos dil"('ilos reais suhl't' illlú\,{,is e trt'S tlutl'(iS sohrt' :1:, 
l'xeet:ô('s dessa imj)l'('S{'l'itiIJilitl:llll'. 

En('el'ra~s(' () t'apitulo sohrt' os ('1\'llus do rcgistro ('0111 o pl'ill
cÍpio de que os dirt'ilos reais iTllobiliúl'ios sú se cOlIslitlH'IH C(l1ll a 
cOJlllwtcntl' trunscl'it::lo Ol! inscl'it::-IO, no rt'gisll'o pllblict): ,diús j:'t ('1111-
sagrado nos arts_ fl:1~1 c 07ti do Ct'ltli,.;o Civil. 

Se se eons:lgl'ar<'1ll :JS emendas propostas, t()I'nar~se~ú o registro 
imobiliúl"io br<lsilciro 1:10 IH'deito quanto () }wl'lllill' a fldla .de ('atl:ls-
11'0, só com cuja r<'alizu<:êlo se ,IlH'tlximaria ddinilivaJlwnlc do sisle
ma germânico c SUI\'O. 
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Enqurmto não realizarmos :I ciu!:lslra(:ú() .1<1 1l0SSil propriL'dnde 
territorial, ('onvi'IH t'stnlH'h>('vrmo,'i IJll·did:L'l l:li,,>, ("0I11fl :IS tpH' aqlti Si' 

preCOniZ::lIll, pum torn:ll' mais sq.(uro () domínio OH q1L<dqw'J' 0[1(1'0 

direito real sobre imóvel, ('tn 1l01lH' dos Sl'lIS titulul'l'S. 

EMENDAS 

Enfim, ('onsllbs!anciall(lo as id('ias d('sIwndidas, fO['IlI1l]n11l-M' as 
seguintes E\'IENDAS: 

1.>1) Colocar, ('OIllO parúgraf() único :lO :lrI. 17, () st>gllin!l' (Iis
positivo: "O 1\Iinish"l'io Pt'Il)lieo ni'io sf'rú obrigado ao Pil!,~'illll('111o 
<1(' despesns com n registro de alo {(m' solkilal' fi bl'1lI da Fazt'ntla 
PlIbliea, J11:lS ('ntrnl'Ú na ('onla de clIslns, quando as houv('I', para 
serem satisfeitas an oficial (·ollqH'll'ntl'''. 

(Güdigo do registro pn'dial !lOrlugllf's, nrl. 2Kt ~ llniell). 
2.a) l\.fodificul' o art. :H »Ul'a o seguinte: "Dl' lod()s IlS I'(':~is

trns feitos, expedirú o oricial c('I'lilklt'S, t'lI} dllplicata, iSt'llItls di' selo, 
elltt'egillldo Unta (h'las {I parte P :I oull':! ('nwl:nl'ú com as dt'J1wis .It
igual registro, aU' que, perfazt'ndo ('irlt'()('nl,t, lll:\lltl<lI'Ú ('lw,\(II'I'I1;'I-I<IS", 

3.n) Hl'digir () art. :l:! dl's1:t 1'01'111:1: "Enrl'ixadm;:ls (·(·t'lid('H's 
(-lU livro, será este olJrigatoriaI1H'nlt' t'llviado, d'l.'ntl'() de lrinta dias, 
ús rep:trtiç('ies dos Estados e da l"ni:lo, IlO 1)lslI'ilo Ft,tkl':1! (' no '/'1'1'

ritorj() do Acre, (,111'<lt'l'egadas no arquivo p(dJli('(I, 1111(' os coll'l"innarúo, 
dcvidamt'll!e eom fodas as indic;\t:ôes 11('('('SSÚI'i:IS, soh !l1'rUI di' multa 
de flO)j!;OOO a 20tl$O()(). imposta pt'lo juiz n (jlH' I'stiver sujei!o o ofit'inl, 
medianfe rpprespnl;tcâo do t'hde da ('('Il:ll'lií':1n ul'qui\'adol':t, (' ('0-

hrável eXI'culivanH'ntt', alt'lll tI;\ t'pspollsahilidadt' civil ou nitllinal, 
que no ('aso couber". 

4.a ) nar nova 1"l't1nci'ío HO art. 3fi, assim: "Dividido I1Hl car
tóriü, vor eritól'io gcograrico, ou de dislriblli~'ú() dI' aIos, Sl'I'ÚO vúlidos 
os anligos rC'l·dsll·os feitos alto a instal:l(:üo do novo oficio, !H'l'teIH'I'ndo 
o arquivo ao antigo s('('ventuúrio que, It'ndo l'tIt ViS!:l () SI'U maior 
tempo de servi(:o no cargo, podpl'á l's('ollwl' (jllalquel' dos oficios. 

Parúgral'o único. P,'oci'dt,l'-s('-Ú da llH'Sllla forma qll:lndo tlt'srlo
hrados os servi<,~OS ('onfiatlos :1 Ulll sú S('I'''I'ntuút'jo''. 

5,11) Excluir do al't. 134, h'll'a a, os flS. TV c V, l' lt'1l'l1 b, ° 11,0 

I, e do tlr!. l:J~) a ref('I't~ncia aos llS. rv t' \' do :11'1. l:H; IltH'qUI' os 
atos ai l'numerados, dev('tIl st'r !'('gislrados no f'l'gislt'o til' i IlI('I\'{'is. 
sendo que os contratos de penhor pt'l'uúrio ou ti" <ltlilll:tis jú SI' \'t.'t'1lI 
aí fnzendo t1cst!l' a ki n.o 4!12 tlt' :W dI' agt>s!o d(' 1!l:r7; l' os ("ollfralos 
de p<1rceria agrkola p p('('uúria 111InlH'1II devI'II), pot' sua UaIUl'i'z:l. S1.'[, 
rl'gisfl':ldos [}o registro imohiliúl'io. 

ti.a) Dar nova red~H>'~lo ao art. l:l!l, da s('guinlt' 1'01'111:1: 

"Todos os aios t'llullH'radns nos arls. t:H :l t:U'l st'r;lo I'l'gislr:rdos 
no domicílio do to('afúl'io, de\'l't!ol', fiador ou cOIllJll'ndol'''. 

7. a ) Heli)':!!" do ar!. 1:í2 a lWl;rVl';l IH/rl'cria l' t'limln:l1' () P:1I';'l

grafo único desse !Irtigo. 
8.a ) Transporta,' para os aIos SU,ieitIlS a fransc['it;:"io () inciso I 

do art. 178, (l (lo dpcre!o n,o 'Hl:i7, rdl'n'nk <lO in .... lnIllH'llto pllbli('() 
da instituiç:ão (lo betll de família. 

H.n) Incluir entre os :.ltos sujdlos <1 inscl'i{::to. J'(·feridos no art. 
178, a, os títulos constitutivos ,da (~Ilfill'nsc l' da :tnticresC', 
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10.a) Tncluir cnll'(' os ,dos slIjt·itos a illscrj(Jt·o Os ,-dos ('()Jllpro~ 
"ativos das falt'llcias, tntel:ts, {'ul".dt,l:ts, ('III:lIH'ip,II:('ll'S, illlerdi~'(:H's e 
aust'ncius. 

11,11) Hetifif',lr o inciso XI dn :tl't. lig, (I, flUI'<l () St'Atlinl{' dis
positivo: do usofruto, liSO l' Iwhila(:,III, qual1do lIlio j,t'slIll:lI'('1ll do 
dircito de família, 

12.") Hc'lifietn' () inciso XJJf do <Ir!. 17X, a, p:lra (J st'g'uintl': 
do contl'ulo de !wnlHH' ngricol<l t' jH'('wú'io. 

13.11 ) Incluir enlrl' os aios sujt'ilos :1 ins(,l'i(,'üll os contratos de 
pal"(>('l"ia agrícola ou jH't'llúria. 

14."') HelinH" por inúlil o inciso Ir tio arl. 17~, h, 
1,'),a) Hl'Iifiear o inciso IV do al'I. 178, /l, jl:!l':! () .'iI'gllinlt': dos 

julg,ldos Ilas H(JH'S de j>:lI"lilha, divisão l' t!('Ill<lJ't':W:-IO, 

lIi.") Transportar pal'a os :ltoS su.ieitos :1 illst'l'il:ún, I'ejificando
so o üleiso IX do arl. 17X, b, 1'('[l'I'{'l1t<, a scnt(,ll(';) d('cl:ll'<ltl\l'i:1 da 
posse inconteslada l' ('OOtíllll:l tI(' ullla sl'l'vi(l;lo ;lll;lrt'nlp ]lO'O trillta 
anos, ]lara sl'!"vir de lJ1u!o :lO adquirenle pO)' lls(w:lpi,l()o 

17.U) Ilclifil':ll' o illciso X do :Ir!. 17i{, b }lar:l () sl'guintl': p,lra 
a perda da pro[Jried:ltlt, i 1Iu') vl'i, dos :dos fl'nllllcialivoso 

18.a) Hedigil" () ar!. J 7X, a, dt'sln fOl"lll!l: 
e) n :lVer!J:H:üO: 
I) das eOIlV('fll:ries alll('~lIl1pci:lfS, Ú lllúrgPIll das transcl'ic()('s I'l'~ 

lativas aos imóveis l'xistcnlt's ou poslcriol"llH'nle adquiridos, '~lIH' fo
rem ~dillgitlos Jlela elúusula l'xclusiva do l"egillh' kgal; 

11) do julgalll('n(o so!Jn' o {"."Ialwh'('illll'nlo tI;l socil'dadt, ('011-

jng,d, ú múrgl'1ll das Iranscl'i\:ôps J"{°rt'j"PIlÍt's aos im/iveis ))erlt'IlC('nlt's 
aos C()lljUg('S; 

HI) (1<\ lllud:tIH'a de 1l1111H'!'IH":lO, da t'ollsll'llt'i!o, (I:! l"I'(OollslrIW:lO, 
da t!<'llIo1i(:ü() (' do tlesml'mhrame;110 dos iJlIÚ\'l'is, ú 1l1:lrgt'Jll das J"l'S~ 
Jjectiv<ls Iranscri<-otíes; 

IV) d,a :dkl"íw:}o tio 1j()IllP por C'l.":lI11cJllo ou d('squilt', Ú 1lI:'tr~ 
gl'1ll d:!s Iranseri~'(-)~S dus inlúvpis lJl'I'Il'IlCI'ntt'S aos l':ls~ldos ou d('s
quitados; 

Vl das ('1~'1l1SU!:tS de in:t1il'lI:thilid"dt', illlp(,lIh()r:JlJilid~l(It' (' in~ 
("olllunicnhilid:ld(~ illl[lost:lS :t iHl('l\'l'is pelos It'sl:Hlol"cs l' doadores, :" 
margt'1ll tI:!s transcl'i(:út'S ('olllpd('lItes; 

\'1) da c/ÚlIsU!:t institutivil do !Jl'lll de falllília Ú lIlúrgl'Jn da 
t'",lllst'ri(,':lO jú exisll'nte do illll')\'l'J, quando n{w f til' (':ISO til' 11()\,!l 
tl'al1s(Til:;lo; 

\rll) t1n clúusu!a fitkicolllissflrin ú m(u"gc!H da Il'nllsCrit::ro rt'~ 
lali\'a :111 illlú,,{'! (Jt'rkllel'1l1(' <lO fiduci;';rio; 

\')11) da dl'scrit,':!o si](,fUlil do illlÚ"d lolt'lJ(lo ú múr).(l'lll ti:! 11',IIlS

('I"ú:üo ol'iginúria (I>l'erdo nP :IX dt' 10 dI' dl'U'llIhnJ dt' 1H:~7, ar!. 10° 
S ónico); 

IX) na illseri(,~iJ() hipo]ccúl'ia, da S('llkIH:a d<l S('P;II"lH::lo do dolc'; 
Xl Il:ls ins(,l'i(:I~)i'S hipoh'cúrias (' pig')l(walkias, d:1S ("('SSlo)!,S, 

slllll'tJg:H:I-Il'S e Ctltl("()I'S ti",s "('SI)(,I'I(\,os lorl'ditos l' da Jlllld:IIH:a de 
lllg:ll' dos cl't'dOl"('s dl'sses Illl'StllOs crl"ditos; 

XI) "as It'a"sni,"-"'s, dos 1""'los oi" retroHnda, IH'('('1I11":';0 (' 
cOJllissúrio. dil ("o!l(li(:nn, Ít'l"IUO l' [}lodo aposlos Ú il<iuisi,:üo L' do 
prazo pura a divis;lo; 

XII) nas II":lnscri(:tít's, tio illlplt'lllt'nlo 011 não iltlplf'UH'lllo das 
condieôes eonll":Jtllais, da SI'nt('Il~"iI tle )"cconlll'cimenl·() de 1IL1lid:ldt~ 
de }J!~'n() direito ou da senl('nl,~a tldinili\':t jJl'ofl'l'ida L'Ill :u:;lo til' 
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herança ou legado ou t'tn :H,'tlO d(' llnlJl~\(:üo, rl'scis:'to, ]'('s()luc:ún ou 
revogação de ato OH conli'ato c l'lll lH::lo anldntÚl'ia ou rl'lif1('alúl'ju 
do registro; 

XUl) nas tral1,'icri\'i)('s c inscr-ic:rws, dos ntos modificaliv!)s ou 
extintivos dos dil'l'ilos reais; 

XIV) na trans('ri~:ão do l)('nl101', da eXIH'di(:;1O da cedula J-ligll()~ 
ralicia c dos respedivos C'ndossos; 

XV) na inscrição da prOllril'd<lth' lolt'ada, feita nos lenHos tio 
decreto-lei 0.° 58 dl' 10 de dewmhro de ln:n, dos ('onl1',l1os dl' pro
mesSa de compra c v(~llda; c do canCl'hllllt'nlo da rI'['l'rida ins(,l·j~·Ú(). 

19.a ) Hedigi r o arL. 17D, assi III : "'j'ot! os os u tos (' 11 li llH'I'at!O,'i Jl () 

.art.178 devcr<lo ser registrados no eUl'lól'io da silutl{:úo do imú\'td. 
dentro do prazo múxilIlo de noventa di:!s da dala da ,"'11<1 lavratlll':I, 
na vigencia desl(' dl'ereLo; l', dl'ntl'O do !ll'azo de IIlll filiO, os de 
lavratnra anterior, sob pl'na de multa de C('II] lllil n"is (10018000) a 
quinhentos mil réis (500:-:;000). 

Parágrnfo uni co. EUl se tratando til' imúveis situados ('\li eOHl:lI'

cas ou eireunserit'ôcs territoriais lilllílrol't's o I't'gislro dt'v('rú s{'r 
f(;ilo em todas cla~", prol'l'ogalldo-sl' () 'Prazo: acillla fixtldo, por 11m 
Illl'S. para cada COllWI'CH Ol! eil·cllnStTi(.~ú() IJll{' aert·sc('l'. () dl'SIlH'lll
braIllento territorial postl'l'ior niio exige, 'POI'("IlI, relH'ti~:ú() do ,>rgis
tro, já fcito. 110 novo (,:lrLÚrio". 

20.a) Transpurta)' p:tl'a o registro das Ill'ssoas jUJ'Ítlieas () :lrqlli
v3mento (; puhli('a~'tH's rl'l,lIi\'<ls ús sociedades antlnilllus, eOlJlO, ali~'ls, 
jú ('.Ollsta do ar!. 122, 11, develldo-sl', jlor[:lnlo, eliminar t) :11'1. IHI do 
decreto n.o 4S57. 

21.n ) Hetil':ll' do ar!. HHl a frase além tia PFOllJ('ssa dI' CUlII1"'(/ 

e lH~ntla (.arl. 17-8. feira ti, 11.0 XI\T). 
22.") ::\lüdificar, 110 tlrL I};/,), os títlllos das ('olullas do livro 11.0 

fi. para os seguintl's: 1.0) Illll1H'ro d(' ún!elll; 2.0) 111'''('1'1('<10 do 
ünúvcl, úrea, deflOtlJlIl<lI:ÜO, rua (' IÜIHlP]'O, IwilTIJ P distrito'; :iYJ 
noml'S dos propl'il'lúrios; 1.°) rl'Ícrl"lleias aos llltll11'nlS (' 'jl;'lgill:lS 
dos livros, ,emn os suhtítulos: a, translllissút's l' h) ÚIlIlS; 3.0) ano
ta('i'il's, 

.. 2:1.11 ) ~Jodifi(,:lr, no HI't. lHO, os titulos das eolulIHs do livro 
n.o 7, 'paJ'a os seguintes: 1.0) IlllllH'J'O til' ól'dl'm; 2.0) noml's tias 
pessoas, domicílio, prol'iss:lo c rer('l'l'I](~ia lIO lIÚllll']'O da indil'Hcúo 
pL-'ssoal do respectivo ('únjuge; :-1.0) deserit::lo tio ilUllVl'I; -1.0) 'si
tuac<1o do imúvl'l; 5,°) ITfl'l'l";!l('ias :lOS nÚllll'ros d;l" Irallsc["j('('H'S 
:'Hll;'isitivas e folhas dos livrus D,o :1, l' tios lllIIlH'!'OS qlH' :1 {'Ias (,(1I11-

velj('elll 110 üldicadol' n'nl, púgin:1S e livro.,,; (j.oJ I'dl'l't~lll'i;j :loS 
números dus transel'i\'ú('s translatÍt'ias {' rolhas dos livros n.o :1 (' ~IOS 
nÚlII(,l'os dlls indiclH:Ú('S (" 1'01h:1S d,os livros IIS. 2, <1 L' ~ (' :luxitiar, 
c bem assim nos nÚIII('ros que a c1~'s cOlllpt'lirl'1ll no indicador n';ll, 
páginas e li \TOS, 

24,u) l\lodific:ll' a red:u:::io do ar!. lU2 para a st'guinll': "SP 
no mesmo ato fi,gurar mais de uma pl'ssoa. aliva ou pa~siv:lllH'nl(', o 
nome de cada Ullla sení lancatlo -dislinlilmt'ntt', no indicador jlL'ssoal, 
com rderêneia recíproca. Sl: fôrelll Ilwridu (' lllullH'r", 

25.n) Em Jugar do a1't. 107 pÚI' o sl'guinh': "O lívro ullxilíar 
servirá para o lan~'allll'nto dos eontl'atos Hllt{'-IlUpcillis L' dos alos 
comp!'ovativos das f:.dl"llcias, tutelas e curatelas, (,1ll<llH'ill:l~tit'S, iJl
terdieôes e ausências (' Lel'á colunas destinadas ao IIlllllero de ordem 
â data do registro, ao extrato, ou copia, dos aios <.lpres('ntados e ú~ 
averlHH:ües. 
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Cada lançamento terá o seu nÚllH'ro til' únklll qUt' ,'W Sl'gllid 
indefenidamcnt(', ('lU ór(]enl cronolúgicil, sendo qllt' a() fim dt, cada 
lançamento se fará refl'l'êuria, no ('t\so til' havtT bells, uos nÚlll('l'()S 

de órt!eJll dos I'CSlwctivos registros e IIs folhas dos livros ol1de os 
mesmos se acharem. 

Parágrafo 1.°, O registro das fal(\Il('ias, tutelas (' curatelas, ('IIl,m

cipa~',()es, interdições e tHlSl'llci,IS se farú ('li} ftH'l~ das ('('rtidót's forne
cidas pelos f'scrivães, qLle Livl'!'('1II JlI'o('essado os l't's'Pe(,\iv()s ('pitos, 
ou á vista dos traslados !lns escrituras, quando as t'lIl11llCjpa~'tles [(')
rem conet~djdn.s pelo pui ou pela núh', 

Pal'úgrafo 2,°, Os atos e conlralos acima l'l'fpl'idos, alt"1H dos l'(~
quisitos necpssúrios ú inscri~'ii(), dl'\'l't':lO con!('I' a I'clu(::lo dos hens", 

2G,a) Depois do arL. 2().i, culoc,n' o scguinll' tliSp4Jsitivo: "A 
subsfúncia dl' <IualquPI' dirl'ito Iranscrito OH insel'ito S4') SI' :IIHpliHl'á 
mediante nova trallscri(:ão ou ins(,l'i~:ú(). na (IU~ll se f:n'ú l'i'fl'I'(\l1eia Ú 
do direito :unplia(!o" (Confr, lei hipoll'cúl'in ('sp'lIlhola. ad, SI; e{l
di.go do regislro vredial POl'tUgUl'S, arts, 2:n t' 2:W; !vi :ll'gl'lltill:l, arl. 
2:)8 (' regulalllento chileno, ~Irt. }lD, l,a alillca), O Cúdign Civil hra
sileiro consagra eSSe Vl'e(,l'ito, implicilull1enl(', [10 ar1. NI2, 

27,") Pôr, d('pois do ar!. :WO, :I disp(J.'iit.~:io s('guinlt': "Ao :q)('''
sentantl' do titulo scrú dado UIH recibo do IlWSlllO, ('sjH'cificnndo () 
registro a fazer-SI', ou dúvida a slIscilal'-M\ f) nÚllH'I'O de úrdeltl do 
prolocolo, a <iualid:l\lc. forllla e <1<1101 do tílulo I' o nOllll' do lalH'lhio 
ou l'sc.rivúo quP {J expc<liu. e as clIstas, sendo lI.dado t' ~lssiJ1atlo ])('10 
oficial ou seu ajudante. 

Parágrafo único. Ao devolVi']' o ofici;d o título depois de fpilo 
o registro, rpcolhcrú o rl'cibo qlH' tiV('I' t'tltl'l'gUl' e, I~Jll Slla 1':111:1, ])0-

dera exigir que se lhe (iL' oulro ]H'I:l d('\'()IIl~'ü() do 1I11'SI]]O tlllllo". 
(Collf. tlispnsi{:.ün i(h'ontic:1 no :ll't. InI !lo deel'(~t() ll,ú 4Kt)7 (~ 1'('

gulan1l'nto hipoleeúrio pspanhoJ, art. 27:'0, 
2R.'1) Colocar deJlojs do ar!. 20,t o s{'guinll' dispositivo: "()U.lII

do se tl':ll:lr de transcrever, iI1S('I'('VI'I' Ol! ;)\'{,I'IJ:l1' 11111 dil'('ilo, ('11] favol', 
ao lIIl'Smo t{,J1qJO, de varins }H'SSOas, d('\'I'r:'1 t'l'l'Iu;)r-.':{' I) I'I'gist!'I~, 

('xprimindo-st' t'lll qnotas as varies dos titul:!n's (' indi(~:lJldo-sc :lS 
I'ehll:tícs jurídicas regulador:.!s da indivis:lo" (conf. I't'gulalllenlu ak
'mão, arL 4R J' 

2!J,a) Enqunnlo nrw se ('!iminnr do Cúdigo Civil () art. R:n, ou 
revogar-se este ('xl)l'eSS:lIlH'nt(', ha de subsisti!' tJ in('()IIVI'IlII'nt{' arl. 
206 d-o reCt'ntl' d<'ereto B,a 4N57, adiantandrJ-se-lIw () sl'guintl' 'Jl:l!':l
grafo: "Apresentado, IH)l't'IH, nesse prazo, o título 1/:1 jJl'illlt'il'a hi
potcca, inscrever-se-fio eslu (' .1 segunda ('um números Sll('('ssi\'os, va
}('IHJo para ambas () nH'SBlO núnH'ro di' Ú['{LI'lll do j)roLol'I)lo, st'm 
afetar a prev,dênci;l da primeira". 

:W,II) Em suhstitui<:ii.o no art. 207, o spguinLI' dis'])osilivo: "Sp, 
Pl'otoc-ol:HI a uma h i POLN'tl ou q lI.11 qlH'1' ou11'o ti i l'l' i lo sujei t I) :I regis
tro, róI' apn'sentada, no IIH'SIllO dia, outra hipoll'(,;1 uu qu:dqw'I' Olltl'O 

direito sobre () mcsmo imúvel, ('IH favor de diversas Il('ssoas, f:tl'-s('-:lO 
as ins(,l'jt,~ties, Irallscric,'I)(,s oU a\'cl'lJ:1c,~tlcs, s('gIlIldo a úrdcllI das aprp
senta~:ões no pl'otoeolo. s:1l\'o () (':ISO do artigo anterio!', (CoIII'PI'C 
com o al't. 83:~ do Cúdigo Civil, revogando-se o ar!. ~:Hi do llH'SIllO 

Código, tão CellSlIl':'Hlo llP!oS juristas), 
31.a) Em substituição aos arts, 208 c 20n, ti Sl'guinte (lisposit,':lo: 

I'Quando duas ou mais pessoas al)l'esental't'Ill, silllllllanl'HIIII'nte, atos 
contraditórios, cdebl'ados 1)('10 meslllo propridúrio, alienando ou 
onerando o mcsmo imóvcl, será protocolado ('1Il !lrim('iro lugar o 
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mais antigo em (lata; se fôI'(>Jll do llWSJlln dia, o til' h/ll'a ,llllvrior; sC' 
não constar a hora da lavratura, os atos seI'fio Ill'o!o('ol:Hlos S()!J li 

mesmo número de círdcm (' recusados os l't'gLsll'os, tlll'dialllt· (h'lvida 
fundamcntadn, submetida, logu H s{'gui,', ao julgml\l'lI\o do .juiz de 
direito, que mandarú regislt'ur, ('Ill primei!'!) lugar, (l tílulo, cuja la·· 
vrutura se provar ter sido a :Interior; l', lU! ill1possihilidad,' dessa 
prova, dctt.'rminarú o ngistro ('ons('clltiyo dos ali!.'> ('(jlltradil(')rios, 
que ficariío, todavia, ('IH P(~ de iglluldnc!e, anolnndo-Sl' ('<;1:1 ('iI'I"III1S
taneia. (Conr. () regulaml'nto all'IIl!lo, (ar1. t 7); o n'Aulallll'Il!" hi
potecário C'spanhol, (art. 284), código do rcgisll'o predial porllJgu('s, 
(art. 170 ~ 2.0 ), e regulalllento chil('no (arl. nn). 

32.a) Em substitui(.:ão do art. 214 pi)r () seguinte dispositivo: 
"~ãu se tr:mscrevcrú título translativo 011 dN'!:lI'Hlúriu de t!olltini(), 
nem se inscreverá título IrHllslalivo (lU cOllstilulivo de din'il\) real 
sobre imóvel. nem outro ato se averbarú, no COlllpl'll'IIf<' registro 
imohiliárjeJ, se aquele contra o qual S(' prdl'ndc I'q.;islrm' qualqll{'r 
(lireito niio fór o titulal' aí inscrito l' S(' ('xpn'ss:\IlIl'nte núo dPI" () COI1· 

sentimento par:l o registro. 
Part'lgrafo 1.0. ;-.[os nlos judiCiais o juiz :lutol'i:wl'ú () !Tgisll"o, 
Parúgrafo 2.0. O t'-olls('nlillH'nltl pt\['{l () rcgistro .,it'l'll St'lllpt·{' nl'

eessúrio, salvü Cm atos jú ('onstiluid(ls, 
ParúgJ'afo 3.0 , I'\,io St'I'Ú IH't't'ssúrb a tl'ans(,l'i(,':ln dos dil'('i!ns 

SUc('ssúrios elll favor tIos n'slll'c1ivos 1H'l"th'il'os, hasl<lnclo !wlw!"(,IIl
se inscl'itos os imóvpis da lH'ranca elll 110 llil , da IH'SSO;, fall'('ida: 
1.0) quando todos os 1I(,1'<1('il'OS, ,in'idaIlH'nlt, :llt!ol'izatlo,,; IH'lo jlliz 
do invcnlúrio, dispuS('I'{'1ll til' 11m ou mHis illll')\'t'is, p:lru p:wlillwl'('1I1 
O dinheiro n'sllltilnlt'; 2.0) ]lOS CHSOS de S('J'('IH adjudicados, 111):-, in
ventúrios e partillws, illll')\'('is oU pm'\(' d" imú\'('is, ('111 pa~',:lll]('lllo das 
cessões d(' (lireito lH'reditúrio, 1111 t'lll pagailH'llttl das dividol"; 1111 t·S~ 
pólio ou de h('rt\t'iros, «Ut' 1't'lltlllci{'1TI ('111 fraut!(' de ('rellt))'('s, 

Par:ígl'afo 4.0. As atlj1J(licn('út's t' as ;lIT('lllat:líJll'S, ('()IlSí'qIH'l\ll's 
a qn:lisqm'l' ('x('cutivos flor dívidas do l'spúlio, oH tI(, lH'rtlt'iros, sú se 
transl']'('\'lTão, ;lIJÚS o registro da partilha ('111 llOIHe dos Ilt'rt!l'iros. 

Colocar elU seguida o seguin!" dispositivo: 
33,a) "Se, para conseguir o registt'o do seu título, IIlglH'1ll tiv('r 

ncc('ssidath~ de nwntl,lr 1'('gistral' () 1itu!o do S{'II :llItl'l'('ssor, !ltltll'l'Ú 
CaziHo sel1\ a mJloriz!ll,'<Ío d(' . .,\(' "e COIlt () direito de Sl'r illd('nízado das 
despesas que dduar lH'lo preenchimento fies.'>:! forlllalid<l(h'''. 

(Proj('[o do Ct'uligo Civil argentino, art. 14[)()) , 
3".11) ento('al' lúgo HpÓt-; o art, 217, como artigo seguinte, (") dis

positivo: "Durallte It'inta dias, podnú fi pal'\(' J'{'CI:Wlal' ao juiz de 
direito ('onlra a dLlvj(la suscitada; nws, se li n:l0 fiz('!", indt'{lt'ndl'llh'4 
Illente disso, findo () prazo It'gtd, s(,l'i'io os tl11lns (,ollclu,'.;o,'i no juiz 
tIUP llIilndarú.:l pnr1e :lpl'(,sl'lltal", dentro de cinco dins, <l SUa illl[HJp,Il:l
~,::io, <lPÚS a qual proferil'ú o despacho tll'nt!'n de qu:n'í'nla (' oito 
horns tia ('oncllls,lo. 

Parúgl'aft) único. "Dentro do prazo legal para a solut:üo da 
dl1vida, n:io Sl' tr:lIlscl'l'Vt'rú, inscl't'verú ou averlJal'Ú título cOll\t'ntlo 
(!irei lo contraditório <lO constante (lo título impugnado; t' Sl' M' fizl'r, 
serú nulo o regi.'itro". 

a[l.a) COlllplt'lal'.Q par,'lgrafo único do :ll't. 21B, dl'sla fOl"lua: 
"A dt'IH'gaçúu do registl'o Il::i() impt'dirú, pol'('lll, o uso do prOC('SSO 
eontl'ncioso contra o disp0tlcnlp tio direito, eU,ja a\,('rbne{lo, feita 
dentr.() do llfazo legal para julg<lllH'nto da dúvid:l, p"ot!l1zil'ú !'feito 
a partir da ,data th'sta; ('1Il C<lSO (,Ol1tl':"I1'io, \'illt'rt'l da SHa data" (C01lt'. 

lei hipotec:uia ('SIWnhola, ~tl'ls. tiS, !in, li7 (' (iR e seu regulalllcnt(~ arls. 
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121-140; 1ei argrnlinn, ar!. 2:)2, quanto no ~ único; J'{'g'uhnlleuto chi
leno, 1ll'L 1,j, 1.a alínea ill j'inc) , 

3ti,a) Substituir () art. 2:!tI lwlo sq.(uinl(': 
"As d('cisúes de }"lroct'dt:'llcia, ou impl'o('t'di"llcia, d,c dúvidas s(']';' 

facultado :tl:,(I'avo di.' Jldi~:üo pnl'H o Tribull:11 dl' Apdl\(:ÜO; (' hav('rú 
tamL('!Il recurso obriga!úl'io ú supel'ior inslllncl<l, Sl' a parlt, 11:10 li\'t'l' 
reclamado, dentro do pl'HZO dl' Lrinta tlias, í.' a tll'cisào lhe fól' t'()Jl

trárúI; 
Parúgl'afo único. O prnzo para a sO]I[(:<lo d" dúvida SL' ll't'tJli

curá, se houver I't'curso á superior jnsl,ineia, (enlll'. (j l'egulHlllelllo 
~;lIjço, arls, 102 a 10,1; ('{'gulalllpnl.u 1l1('IlJ:lo, arts, 71 a XI, h-i hillolt-
eúria <.'spanhol:.l., arts, OH, (j7 (~ K2 l' seu l'í.'gulnJ1H'l1to, ;trls. 121 a l·ttl; 
('údigo do registr'o lll'edial llo]'lllglll'.~, al'ls, :!.;):~ e 2:1'1; rl'gulauH'IlLo 
(~hilel1o, arts. 15, 2. 11 alilwi!, quanlo ~ lIni('o (' :2.0l. 

:17.1» Suh~titlljr () 'Irt. 221 pt'lo sl'guilll(': 
"Se a dúvitl<t, dt'nlro do pnlzu kg:tl, 1"('11' julgada inlllroct'denl<\ 

OH se a varie apres<"llt:w () título com () vicio s:lll;tdo, li llúllH'ro de 
órdclll da JlI'('110(,h:UO scrú IlwIltido. Em {':lSO Cllllll'úrio. t!t's'jlJ'l'zada 
esta, o título rl'('l'Iwrú o 1J!'1I1H'1'O {,OI'I'('SjlOIHlcllll' :'t data ('111 tJlI(' fi))' 
<lu no\'o illll·es,pnUHlo. (Conf. 1'l'g'ul<nlwlllo snit:o, ar!. 'in; It'i hip()lt'
diria l' .... panhol<l, al'ls. lD, (i(i e (i7 e seu regulalllento ,tI'!S, SI t' t:w a 
140; l'l'gu!;\llH'lllo ('hiknu. ;11'1. 1 (i). 

3t;.n) Hedigil' o art. 222 dt's!a forma: "Se, lallt:ada H !lpre,'WIl
taç'üo, t!('I)('lHh'r (J rl'gisll'O dt' qllalqut,!, t'xigellciu fiscal, Oll dt, I't'gis
tI'O dc título anterior, estp (lever:'! SlT t'I"l'lu;ldo, ou H(!lIel:1 satisfeita, 
dentro em quinze dias, IH'tlCt'dl'lldo-s{' dI' ;t{,tlnlo {'OHI os :tl'h, :!E, (' 
seus ~~ e 21ti no que fúrt'1l1 nplicúvl'is, se () inlt'rt'ssado S(' ]'('C IIS<11' a 
atende!' t\ exigl~lleia", 

:~B.'I) Colo('ar elll seguida 'Ü artigo segllintt·: "Sohl'l'vifulo fa
lência ou ins()I\'('~lwia do ali('llanil' t'nln' <l /lr('llol<lt:iío do tiLulo (' n 
sua transl'l'it:üo, lnscri(:üo ou av(~rha(:ú() por alr,lzo tio ori('i~d, ou 
du\'ida julgada illl(lI'OCl'dl'lllt', 1':lr-s('-ú, Iliio obstanh', o rq~istJ'() requc
rido, (11Ie rell'o~q .. W, IU'SSL' ('<ISO, :'t dala da jlt't'llol:l(::IO (C(')tligo Civil, 
art. 5:~;))". 

40,11) SllLsOluir () ,11'1. :!,2G 1)('10 s('guin((': "1)" lodus os aios 
do registro expcdido os oficiais t'l'rlidú(-'s, ('Ill dllplicala, ist'nta de 
s(,lo, selldo l1l1l,! l'lltl'l'gUl' :'t pal'l(' e a olllra ('lIt:tt'nda ('1)111 ;I .... dCll};!i", 
de igual n'gislro, afl' pl'rI'aZt']' ('('111, dllzl'ntos ou' In'z.('nlllS, ('Ilcatlcr
nando-se em livro, que ser:'! enviado li n'Jlarli~'ú(J tio al'tllli\'o ('Olll
Jletí'ntl'. 

Pai'Úgrafo único. O,,; oficiais POdl'I'ÚO ler fúrlllulas d(' ('tTlidi)('s 
par,l transel'i(:ôes, iUS(Ti(:ÚI'S. I't'gislros divel'sos e nv"rh,H:Ú('S, dl'v('I1-
(lo rctligi-Ias COIII tod()~; os reqllisiLos illclisJwnsúw'ls ;tO I'l'gislro, ('1111-
sagrados 1H'St(· ckcl'cto, sl'lldo líeito :tc\'('s('('nt:u' no IllO(jI'lo íjll<lisqut'r 
outros dizeres Illlpressos refen'1l1('s ao :ISSUlllo, cOllfl)l'llU> os orici,lís 
r('conIH~('{'n'nt de utilidndl'. 

-t1.'l, Hedigil' () :11'1. :lot, :lssilll: ";\ l's('rilllral:üo di, 'Protocolo 
ineumlw ao oficial ou ao seu sllb-()fic~ial 1l1aim', 

~ l111i('ü. O sllh-oficial maior Jlod('I'Ú (!l-st'lIl]lt'llh:lr. cUl1lulaliva
llH.'nft· COlll () oficiaL. Lodos os ,dos de se!'\'it:o di) 1'(lI'LOrlO, 

,!2.a) Incluir no titulo V, (',lpitulo 1\' () ,>.;egllinll' dis}lositivo: 
":\'('nhulll juiz ou tribunal pl'ocl'ssarú a(,~ü() l'I'l:tliv:l il iJllt'lV{·I. Sl'lIl 
que tia meSllla eOllsLt, ser () I'l'll o verdadeiro litlll:1r do dUlllínio 011 
th~ outro direito transcrito, inst:rito ou aVl'rhado no l'.egis[!'o de imó
vcis, constituindo essa }HOV<I o J'egistro tia rt'Sllt't'li\':t ,U::IO, Pnr:'t
gl':tfo lJlll('o. A recusa desse regisLro, llrelwladtt, induz elU má fó 
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os ndquirentes poslf'riorcs, durante quinze dias" (COI1r. ki hip()le~ 
cúria espanhola, art. 24, 2. 1I alínea c S('(I rqwl<lllll'Il!(), :lrt. H:.!). 

43.u) Púr como l>ar~grafo único ao arl. ~:li. (J sl'gllinle dispo
sitivo: Os talões de impostos illla vivos I' ('(IllSIHlIOrlis, ns c{'di
dões negativas de impostos, os autos de arl'cmat:H:úo ou adjlldic:HJ10. 
n senten~:a judicial, quando fúr {) caso, devem cOllstar, jl{1I' copia, dos 
atos sujeitos a registro. 

4·i. n) No art. 23g, em V/'Z de se dizer :11)('1):1.., rl',ljislJ'(j unferio!', 
dir-se-ú melhor: ref}isll'o do títlllo O/l tílu/(Js IfIl{Cl'iol'i'S. 

45. u ) Dq)()is do art. 2:lt{, o Sl'gllinh' dispositivo: "Em lodos os 
pagamentos (las divisõps judieiais ou :linigúveis, os cserivües ou ta
bcliã('s farão eonstar os nÚllll'I'OS do n'gistl'o, ('om :l design<l(:iio do 
cal'tório, dos títulos dOl1lini{~ais dos I't'spectivos quinho{'i,'os", 

4ü.a ) Em seguida, pt"ir-se-á a seguinte disposi~'ão: ".Nenhum 
título sujeito a tl':.Jnscri~':l.o, ins('l"i(:ôo ou aV('I"bal:úo kl'il ingl"t'sso ('111 
juizo sem o C(lllll)('lenll' I'cgisfl"o". (Conf. 1'I'gulallH'lIto hipotl'{'úrio 
portugul's, arL. 14 H). 

47.n) Entre os atos translalivos enumerados !lO arl. :!3U, inc1l1ir
sc-ão os seguintes: 

a) a llurlillw elll vida feila pelo 1):1i Oll aS(,l'IlII<'nte; 
h) a SClül~n~'a de dcsapl'()Jlria~'úo por 1H'('('ssidade ou utilidade 

pública; 
c) a trílnsa~:iio, da qnal 1"('SlI1!t' dO;I~'ii() 011 trallsllIissúo dp imú\"{'I; 
ti) o ,distrato do(' contrato translativo dl' t!olllínio; 
l') a ('OIlVl'W:ÚO <lll!e-lllljwial, qlllllldo illljJoJ"lv dO;II:üo dl' illlú\'cl; 
f) a illstitlli~'üo do ])l'tIl de f:Ullili:1. 
(Confira-se Lal'ayettl', obra ('it., R [)I, n.O U. q\lanto ús !t-Irns (' e (IL 
:ltL'I.) Em lugar dos arls, 240, 241. 2·12 c 2·t3, ('ste IUt!I:o dispo-

sitivo: "Scnto tl'ansl'ritos no liv!"o :l, ll<.tra v<-Ilel"clU ('ontra tt'l'eeirm;, 
ingn'ssarcm cm juizo ou p",.-'l"Iniiil'l'lll a disponibilidade, os seguinil's 
Hlos: 

I) Os julgados nas :H:()('S dp partilha, divisti.o (' dCll1arc:H:ào; 
11) Os aios de entrega dt' legados de iJllúvt'is (' ns st~llleJl(:as do 

adjwlien\'ão, eIll illvl'ntúrio. quando mio hOtlV4'1' pHrtilha; 
fiO Os forlllais Ih' partilha elll il1v('lllúrios, 'COllst'qlll'ntes a S('I1-

ten~:as de tlcsqllih' (' nulidade 011 anllla~::jo de t'ilsUIlH-nlll, elll rcla~,~"1J 
aos illl('lveis nl"ks (,()llIpn'eIHliC\os; 

IV) As SI'llt('Il\~:IS ,!lcl'laralúl"i:ls da lJOsse l)()l' trinta anllS, selll 
intcrrllp~:ão l1elH oposiçiío e tJue Sl'I'Vit"('lll de títulu ao adquirente 
por usocapião. 

4!J.1I ) Hplil':l]' por inuliI, e dispL'lltlioso ús partes, [} parilgTafo 
único do arL 244. 

fiO. a ) enJuc'ar, logo apús o art. 247, u seguini<' disposi(:úo: 
"Quando os contratos dl' transmiss:lo de illll',veis, qllf' fÓrl'1l1 trans

critos, dependerpIll de eot1(liçôcs, c'slas se nâo haverútI por CU!ulll'idas 
ou resolvidas para com terceiros, Se Ilii.o constar du registro () impl{'
mento ou não implellH'nlo tidas por declaríl(:uo dos inll'l'essados. fun
dada em documentu l,('gal OH mediante notifi(':.u:;\O da p,u·le. 

Parúgrafo único. Far-se-;Í constat' do ('ulllpl'illl(-'ltlo d:'lS {,()l1di~ 
-çõps resolutivas ou rcseis('II'ias, alt"1lI das averLa\~ôl's Ill'ccss:'lI'ias, 1111'
diante nova transcriçiío elll favor daquele a Cjlll' ("olll(lctir () direilo 
("Conr. o regulanwllto suiço, ar!. 72; 1<-i hipolí'cúria espanhol .. , ;.lrfs. 
11, 1G, 3.H alínea, 3G. 37 c 38 c seU reguhullcnto, art. tl7; ll'i argen
tinu, arl. 236). 
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51.11.) Transpol'lar o art. 24fl }Jara o eapílulo do "CHIll'clallH'nto 
do registro". 

52.a) Colocar, em spu lugar, os trb dispositivos se!-(Ilin!{'s: 
"Quando, nas partilhas, ('lida imóvel (I:! ht'l'<lnç'a rúl' alI'ihlli(lo a 

mais de um herdeiro, f:\I'-se-ú lima sú InlIlSl'l'it:,-Io, {'spí'cifi(':lIldo-s{' 
as respectivas quotas partes c fl1ZI'IH!o-se as hus(';ls {' as indit'al:úes 
ou referências reais l' pessonis julga(las Iwcess:'lrias, 

Parúgrat'o 1.0, Os herdeiros contT'ibuil':lo pl'ojHll'eionnlllH'ntc pa
Ta as despesas do registro; mas, se ftk sú um {kll's o t'('!fllen'nl(', in
cumbir-lhe'-Ú tOllo () pagnlllento, eom direito I'(\J.(l't'ssi\'o contra os 
demais interessados ]Iara o J'('l'lllb()lso lia illl))tJl't,lneia tlespt'lldida. 

Parágrafo 2,°, A aliena~:ão ou ()Jl('r:lt::lo de imúvc! indiviso far~ 
se-á segunlll) o kül' ('onstan!<' 110 1'{'gisll'o, 1)()(Il'[lllti-sl', })t)l'l'lll, alie
nar ou onerar parte C'erta e Iklel'lllinada tltde, se o (,OIlSl'lltil'l'1Il todos 
os comunheiros", 

;):i.u) "Quando, nas partilhas, cada cOlllllllheiro 1'1'(,l'I)('\' I) S{'tI 

rlireito, em par[e e('rfa (' dividida, tOJ'lHllll~Sl' Ill~c{,ssúl'i:ls tantas 1]'UllS
criç,ões quantos fúrclll üs quinhrí('s COll(TetoS, faz('utlq-se ;IS busc:!s e 
indiea~~ôcs ou rdt'l'ôneias reflis e pl'sso:lis que SI' tornal't'lll pre('isas". 

54,Il) "~tlS tl':lnseri<,~(ies das p:lrlilhus judiciais, figura, corno 
transmitente, a 1wssoa fah'cida, cujos l)I'os fOI':llll inv'l'1l1:lI'i,1IIos l~ 
partilhados (Cú(ligo Civil, al't. 0:11); c nas tr:lllsel'i~'ü('s das di"ist)(·s 
(~ dcnlHrca~',ões judiciais figura, COll\O :Hlqllin'ntl', /) respecti\'o qui
nhoeiro e, como transmitentc, o juizo de dir'cito, na qualidade di' 
repr{'sentante dos demais ('ondominas". 

55,'1.) Hedigir o art. 241-:, desta forma: "Para ef(~ito do disposto 
no artigo unterior, os tnlH'liú('s l' l's(,J'iv:l{,s far:lo tlo,e, lIas escritllras 
C nos autos judiciais, 'os outorgantes l' aulol'l's indiquem, com llrt'ei
são, fi área (los illllnr('is rurais, a Illl'lrag('lll da frt'Jllt~, dos lados {' dos 
fundos do predio ou (1'1'1'('110 urbano ou suhurhano, Os 1':ll'at('rÍsticos, 
as confronta~'ú('s C' a loc:tliz:lI::lo de ClU<lltllH'l' l'spl'('i(, d" iIlH\VI'I, 11]('11-
eiorwndo os nOllH'S tios eonl'l'oI11an(es, I' ainda, quando s(' 11':l1a\' st\ 
de terreno ltrbano ou suburhnno, st' este fi('a no lado llar ou inlpal' 
do ]og!':l(loul'o t' :l que disl,lncia llll'lrica do predio IHI t'squinH mais 
próxima", 

5G,II) Suhstituir () art. 254 }ll'lo Sl',l(uink: "Scrú inserita no 
livro 4 a st'ntl'lll:a t!cclal'llLúria da posse ineol1testadn (' ('ol1tinHa .Il' 
uma sl'l'vid:lo aparenll' lJUI' trinLa :lHUS, pal'a sl'l'vir d'l' litulo :lO ad
quirente por usocapiâo". 

57.:1) Hedigir o :ll't. 2Hl, desta forllla: "A inserir;úo das hipo
tecas conví'neionais valcl'ú por trinta unos, findos os (jllais ,'d,tlll'nt(' 
será muntida a prioridade da inlo;c.ri~':lo :lute'rio!', se Livl'n'lll sirlo I'{'

COnstituirias por novo título e nova inscriç:lo. 
Parúgrafo único, Para o efpito de s,el' mantida a prioridade da 

inscrição() antt'rior, ° ofieial do rcgislro, elll (1 nOva itls('ri~'ão (' no 
respectivo título, farú ('xpI'l'ssa \'d('I't'l1cin a bsf' falo", 

58,1\) Excluir o art. 202, por inútil. pois a prioridade dos Ili
reitos reais imobiliúl'ü)s se J',('gula pelo I1l1111'L'1'0 de ú('lkm do pl'oto
eolo (arts. 200 c 2(1), excetos os easos l'Xlll'('SSOS dos Hl'tS. 20fi a 
208, sendo que aos arts, 207, 208 e :wn propús suhslituiç{io ]lOI' duis 
novos dispositivos, eonstanlf's das ellll'nda, .. :iO.1I t' :U.'I. Em to(lo o 
caso, se quiserem cons,prvar .o aludido al'!. 2G2, el1m])rc aknllll'-SC' hem 
Da refcrcncia que se fizel', se foreIll aceitas as minhas (,lIle'IHlas. 

59,fi) Excluir o al't. 277; porque a institui\'.úo do bf'lIl de ramí
lia. e objeto de transcrição no livro :J, como alo translativo {luoe é de 
d-omíllio, Da opinião unânime dos autores. 
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60,a) O 3rt. 283 d('Y(' especific:ll", quanto ÚS :1\'('l'h:wiíl's no li\'ro 
3. os nos. de I a VllI da minha l'IlIClld:1 (}),iI; 1111<1nlo <'t.'> :IVl'rkH',-)('S 
nos livros 2 c 4, os nos, IX e X; CJlI<lnto ÚS i\\,prh:H:Ú('S no livr:) :1, 
os nos. XI e XlI; quanto ús a\'('J'ha~'rH'S nos livros 2, :~, .j l' ,r). iJ nY 
XIII; quanto ÚS 1l\'{'rlHH:ües n olivl'o 4, o H,o XI V; l' <jwJnlu ÚS :1\'1'1'

ba\~ões no livro R. o n.o XV. 
fi1.a) ::\lol1ifjear o título do capítulo VIII para ((/J('I'[Jilçf10; pois 

deverá ser acrescentado (Im ('apílulo pal'i! tralul' do ('a!1I'clallll'lIlo do 
re(listro, c que constitue maU'ria da 0\1,11 enlPIHla. 

62.11.) Jkdigir o ar!. 28ti, desta forllla: "As a\,('I'!J:u:C-jl'S .<".'r:lo 
feiras pela mesllIa forma I'pgulada, e abranglTllo, alt,]]] dos casos jú 
éxpressamcntc indieados, olltras ol'tlITl>neias, (}1I1', por qll~dq\Jl'r IlIOdo, 
alterarrm o regisli'o, qm'r 'I'm I'el:.u::i.o aos imúv('is, <i1H'r ('lll :dilll~n('i:l 
:ís pessôns, (Jl1P IH'sl('s atos fi~l1nl1't'Jll, inelusi\'l' a prol'l'l)~~l(:,,1O do 
Vl'aZO da hipoteea, nos lel'mos do ar!. 817 do Cc'!digo Civil. 

Par{U.(I'al'o únil'o, Quanto ús lllodil'il'~l(:ú('s de inS(Ti~Jll'S dl' di-
1'('itos rl'ais de garantia, só poderilo SP), fl'ilns as I'elnllvas Ú dilllillUi
çiio do eapital, juros, multas (' 11l'O!'I'OgH(::lO do prazo, spndo c{'rlo qUI', 
cOm I'efl'reneia á IH'OlTOg,I('30 do prazo, sú Jlodel':'i dt>lu:tr-se, S(' Jl:'IO 

houver cl't'·dilo poslerior l'lll 1)]'OV{·ito tIl' o{)uln,'111 (', qll:lI1lo :'] Illli!l:IIlI,':t 

d(~ lugnr, só podpl'ú ['('uliZ:lI'-se, de f 0]'111 a que os c]'edol't's illtl'l'lld'dim; 
núo fiquem lesndos", 

(Cnnf. l'('gulnnH'Jllo sui(:o, ar!". 1i7; Cúdigo Civil AIr'llliio, 'Irl. B:)O, 
última nlírI('~I; cúdigo do I'l'gisl['o predial lWl'llIgut's, :11'1. :211; l'{'gllln
lllenlo chileno, :lrt. :~:n. 

fi:!.!!) Coloc;)1' logo {'m spgllida a seguinte dis}losil:ÜO: "(JIt:tndn 
os (T('dnl'l's anll'riol'"s eonsenlirt'fll na cOllsliluit':lo de um !In:,; direi
tos I'pais sobre () itlló\,('1 gravado de um dos din'Úos J'('nis de !..\<ll',tlllia. 

() oficial do T'l'gistl'o deverú aV('I'haI' I'SS(' ('ons('lltinll'lllo na ('Olllpl'1t'll
te ('01 una do ,direito já inscrilo, fazer I't'fert"neia a CSS:I :l\'('l'hac:l.o 
quando illS('J'(.'V('l' ílu:dqul'l' daqlll'l('s clireitns I't~His {,o!l,s!iluidos l' 

deelnrar a prpv:lii'l1eia do novo onus sohre os direilos ,IJlI('l'ior't's, 
quando rÓI' o caso", (Conr. () regulalllento sui(:o, :11'1. :17, :1." nlílll',d, 

01.>1) lnclui,' (J nrligo seguinte: "As pl't'f,'ituras lllllllicip:lis ('0-
1II11llicar,lo aos ()fici<lis do I'l'gislro :lS allcr:lt'tí{'S in[l'ot!uzid<ls n()" 111)
JIles l' n<l nnnH'Ta{::Jo de ruas c edifícios (' q·[I:.Ilqlll.'1' oulra 1't'f('J'('Iti1' Ú 
defermill(l(:iio dos imóveis. Os ofi('i,lis, :'t vista da ('()JHlJlli("a~':lo, 
farüo a ,devida a!tpt',H:ÜO IlOS fic!Júrios, ou nos índice's, (' nas IrallS
cri(:,()('S (' insc1'i(:ties, qUlmdo liv('l'('lIl oportunidade de ]lel('s bru:nr('lll 
110vo r('gislro", (Con!'. regulaml'nto hipoll'cúrio, lIrl. ~()(i; cúdigo do 
registro ]H'(·t1ial IHH'tuglll'S, <lrt. 1()(; (' ~~), 

(j,'),n) Excluir os <lt'ts. '277 (' 22g dI) cnpíllllo 1I1, qlw traIa do 
proc(>sso dI) 1"C'gistl'o para Sl'j' trprO\'l'it:ldo t'Jl] capitlllo que Ir~lIl' da 
"1't'lific:H::l'o do n'gislro". 

(iG,n) Transp()rtar para 11I1l eaplf111o, ('111 que s(' 11':1t<l di) "Can
('elamcnto do ]'t'gisll'o", os :Irls, 24/i, 2XB, 202,294 :r 2!lO, 

n7,a) Apro\'('ililr os al'ls, 220, 2:10, 2~H (' 2!l3 ('til capítulo novo 
que trnk "dos ('f('itos do rl'gistro", 

nS,I!) Capítulo IX, 
Il('lific,u:.lo tio I'rgislro, 
t'rgc incluir um capÍlulo, d('~:tintltlo a Ira lu!' da retifit'<l(,'ii:o do 

registro, o qun I Sl' l'ompor:'1 dos s('I-OIi nt('s ar! igtls: 
Arfo Se o Iror do registro llilO t'xprilllir a vC'rdad(·il'a silua-

<:fio .jurídica do illlúvel, pOdprú o prcjwlicado J'('elnm,u' :l ]' ..... lific:l(;üo. 
ou cancelamento, por meio de pI'O('{'S~() ('onleneioso, que s{'rú inscrito,. 

• 
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Purúgrafo único, A rdifie<ll;{io se fal'ú por <ll'(Jl'do Ibls pal"j{'s 
ou em virtude de SoI'nten~~a judicial Ikfinitiva, (Cúdigo Ci\'il, :Ir!. ~()O; 
reg, n,o 18542, ar!. 21M; eúdigo alelllúo, al'I. SH-t; ClHligo Civil SUil:O, 
art. !)j'5 c lei hipotl'('úria .('sp;lIlhola, <-11'1. S;{ /.' S('lI n'!-ill];IJIIl'llto ,]1'1. 100). 

ArL Os erros c-owl'litlos lia tOlHada tI(' iJldic,H:("lt'S ('Ollst,lIllt's 
dos atos aprL',<wntados a J"ot'gistro, qnv jú 11:10 pnssam S('I' sanados !l1'1n 

nWSlllO ('lU novo aSS('Ilto por lel't'm sido ('lltl"l':~ll(,S :h pu!'I('s 0:-, rl'l'{'
ridos atos, dC'vidaIlH'llfc I'cgislrndos, pot!erún ~,('r I'dificados por illi
cialiva do llrúprio ofieiul, ou a l'{'querillll'llt() d{' <lUal</III'I' in!I'I'('s."'H]o. 

Parúgrafo 1.0. Os enganos, pr;lIieados por o('<I:-,i;ln 1111 I"('gistl'tl, 
poderão s'cr (,ol'rigidos pL'lo ofieiaI, 11Ii.'diantc ('llln·lin!Jas r(''isah;ldw'i 
no fim dos respectivos 'ltoS. 

Parúgrafo 2.°. As J'{·tifi(':!I,'rJl's, fi quI' :1111/1(' o corpo do (lI'ligo, 
só vroduzir:to deitos a p;lI'lir tia d:da elll </lIe ['01'<','111 fl'itas. 

Parágrafo ;~.o. As r('lirj('a~:iícs L' ;(S ('UITI'IJIl',<; d('\'('r:lo ('oust;l!' 
lambem do titulo apreselltadll pdn parte (' qll<" fúr:1 all\(os illck\'ida
m<-'nle l'C'gisfrat!o, 

Parúgnlfo 4,°. Se um dos inlcrpss;lI!os Sl' 1'1'('LlS<l1' a dar ti s('lI 

assenti!ll('nto, a ll:ll'tt' lC'sada podprú l'equE'rt'r ~In jn}z a "ctiric:I(::l() (In 
regisll'o, 

(lh-'gul. n.o 1~r)4:J, ar!. 210; ct'ldigo ('ivil, art. D77, La C :\.:1 alilH':ls 
-e regul. sui~'o, arts. ~)~ e !JU; ll'i hipotecaria espanhola, arts. :H (' :t~, 
254 a 2GO (' 2(i4 c I'l'gul. :1l'1s. ;W7 L' :WH; ('c'Hligo do registro predial 
pOdUgUl'S, al't. 24ti c l"t'gul, ('bilen(), arts. H-i t' S~I). 

Art. Logo que o oficial do registro Ilotar ter procedido a 
um registro ernll1eO, por sua j)l'olll'ia culpa, dever;] i.~I,(', de ofício, 
averbar uma advl'l'll'llcia á lIl;u'g('1Il do rt'slJedivo regisll'o, ('ullVO('an
do os intefessados para promover a COlllpL'tente rdificllÇ:IO. 

Se l'sks concordar('llI, far-se-;I a I'ctific<!I::lo, Ú vista ·do S{'lI assen
timento; lIU1S se se l'ecusarelll a r<lzt~-Io, () oficial do rt'gistl'o pl'OVO
cal'Ú UlUa iIlLervL'n~'ã() do juiz, 1I11(' ,dccidi,,:,! dl' dirpilo. 

(Lei hipole(,úl'ia espanhol<l, al'I. 2;)fj: (' .'1('11 r('g'ul., arts, ;UO a :U!J; 
código do I'":'gist,,o pl'l'dia1 j)()l'lugu('s, arts. 2-17 a :..!,1~) l' S('LlS pal'ú
grafos e rcgul. akmiío, ar!, 54). 

Art, Quando não puder verificar-se iI ciLu('üo IH'Sso:l1 dc 
algum dos inler('ssados tlU de seus l'l'pH'senlanlt's legais, pro(,l'dl'l'
sc-á de conformidade eOlll as disVosi(:úes compet('JIl't's do Cú(Jigo do 
Processo Civil. 

PUl'úgrafo único. Se o citando rúr uli('natlo L' niío tiv(>I' (fUI'1I1 

legalmente o represl'nte, jlI'OHltlVer-Se-ú jutlieialllll'nte a 11011lt':l~':1() de 
cUl'ador, a I'equisiçüo do ()fjCi~ll do I'Pgislro l' pOI' intt'rlllt:'dio do 
Minislêrio Pllblico, no eHSO de ('('tit'ica~',lo ofit'iosil, ou a rC(llj('rilllt'llto 
d,lS partes interessadas, no caso rontr;'\I'jo, 

(Código do registro predial 1l0rtUgUl'CS. arl. 24R (' ~~). 

Art. A eit;lt·üo ('dilaI S('r:'! de trint;1 dias L' serú ()l'l"'nada 1)('10 
JUlZ de direito da ~ollw],l.:a, onde esti\'L'1' situado o C;lI't('Jrjo, 011 pelo 
que fôr designado na lei local. 

Par:'tgrafo 1.0. 1\esta cital:;lo st'I'ÜO d(,(']ar,ldos .(j ('1'1'0 li 1'('(il'i('al', 
os 11OllH'S dos inter'essados e o dia L' a hora da COll\'tH'<I(:úo. 

Parúgrafo 2.°, Os {,ditus st'do lIfixados llas portas do :llIdilúl'io 
do juizo de direi/o e publient!o em UIll anúncio no Oiúrio Ofj('ial do 
Estado, TClTitorio do Acre ou da líni<1o, da situat::lo do r{'gistro, (' 
nUlll (los jornais da !ocnlid;l{le, Sl' os houver. 

Para grafo :1,°. Sellljln' quc hO\lVt'!' inlilHill:úO cdiLul, sel':lO os 
interessados náo eomparl'l'{'lltes 1'('lll'esclll:ldos pelo prolllotor púhlico 
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ou membro do minislério público, H qUt'J1l n oficial do r{'g'j~[!'tJ p:!rli~ 
cillará em oficio o dia, hora e fim da rCLLllijo (' !luai,,, os inll'I"(',-;,,,ados 
(lue t.erú de representar. 

(C('uligo do J'{'gis[ro pr('dial P0l'lllglll'·S, ;11'1. 2·-i!l l' ~~ l' r('{..;ul. hj~ 
potecc'tl'i() espanhol, Hrt. :~1:!). 

Art. F;lzl'lll-se as rdifje;H:.úes de ]'(';..;ístro, (':n]{,l'I:lllt!U-S(' :1 

tl':lllscl'i(:~io, inscri(:úo ou :lVl'rh:H:úu nn ('olnlla l'l'SlW('li\':l d:l.'> a,,(~r~ 
lw~'ü,L's. 

Parúgrafn único. E' proibidn toda (' qU<llqu(']' l'dificfH::lO, tlI('

di:lnte l'lISlIrtlS, ('11H·IUI:l .... , notas llwl'ginais ou IHVS]1l0 enlndinlws, SPll!lo 
qut' estas S{l lN'1ll cabida, quando rl'ssah,ulns :lO fim d(Js 1'{'speC'livos 
atos. 

(C(')(ligo Civil slIi(:o, 111'1. n77. 2.1\ "Iin(':. (' regi]], slIi(:o, art, 100; 
lt'i hipot{'eüt'ia ('spanhnla, arts, 201 {' 2G2 e seu r('gul., art. :100; .\'('glll. 
chikno, art. 8(»). 

Art. As I'difica~'õ('s dl' PITOS de registro llUI1eil llot!('ri!o llr('-
judiear as pCSSÚ<lS ins('l'ilas ('m registros 1'C'lalivos :111 tl\f'smo iIllÚ\,('I, 

qUf' l1ÜO h01[\'('],(,111 sido inlilllntlas pnl'a a j'('lifít'!t(::lO, 011 nno :\ tives
sem aprovado, sal\'o SI' dt'pojs tll'1a {~Oll('()rdal't'Il1, 

(Código do rt'gislro prt,tlial llt11'11lgu(,,"i. al'l. :H7 ~ GY). 

Art. 1)P('ididn judi('ialnlt'llle :\ [JI'O('('tli"[\('i:1 dI' IIl1la refifi(':l-
çi'ío, 'O juiz ou IriIJllll,d ddt'l'ltIilW[':1 qual a pt'SS(l;! 1'('S)lOIlSÚV('1 l)/'llIs 
d,'spesns l' danos tJlll' o registro l'ITÚlleO ()('!I.<';Ínnou att' a slIa I'elil'j.
ew·üo. 

(fkgubnU'lllo hipo!('cúl'io l'spnn!Jo!, art. :120). 
(i!).") Cnpíflllo X. 
Ca[Il'{'lam('nlo do I't',gislro, 
E' nl'('('ssúrill cOllsagral' lodo 1I11l enpíll1ln, 1'111 qut' Sl' tl':ltl' do 

cancC']amcnlu do l'l'gislro, cujos arligos podelll S{'I' os sl'guintcs: 
Ar!. O J'egistro, eIll gl'ral, extingue-se COll\ o seu e;lllcl'lalllell-

lo <', elll ('sJH'ci,d, a tr<lns('ril:üo do domínio 011 di]'('ifo r('n1 ("..;(illgUt'-SP, 
aulolllnlicmnenll', contra I) lillllar insl'l'ito, ('0111 a sú Ir:ms(,l'i(.':lo, por 
esl(' ('ons,,-'nllda, Oll :wtol'izada judit'ialtlll'llll', do Illl'SllIO tlil'l,ito ('lll 
rnvol' de UIlI ('('lll. 

(C/dligo Civil, :Irt. XS9, ~ 1.0; h'i !l.o ·1X27, :11'1. ;'í,o, li, IX l' l'l'gnl. 
11,° lXrd:2, :l1't. :12(); lei hipotl'l'úria l'sp;ll\ho]:l, arl. 77 l' ki :lrgentina, 
:tl't. 2:>;'). 

Ar!'. O c:wcelamenlo ])ndf'T'ú S'l'f" tOlal, ou IWl'ci:d. l' rl'l'l'l'ir-se 
a qu:dqlH'1' dos aios do ['('!..;'isll'o, sl'IHlo j)1'1l111uvido pt'los inll'l't'ssados 
nwdi:mll' sl'nÍl'IH':! ,dt'l'iniliva, ou tln('Il11H'nfo h:'l})il, ou ~l ]'t'qlH'I'mwnln 
de alll"~ls as pm:ks, se C!lpazes (' ('onlt(~('íd:l""; do ()rieial. 

(Ct'Jdigo Civil. ar!. l\;J! (' l'eglll. 1l\,),1~. ar\. 27:2; Cúdign Civil 
SUI(:o, :1I'l, H7ti, n'glll. slli(,'o, ,n'l, IH; lei hijJolt'('úri" l'sp,lllll(lb, Hr\S. 
7X, 7H, HO l' K2. l,a (' 2,11 alíneas; J('i :lrgetllin;l, ,11'1. 2:{(), 2,'1 p:1I'I(', 2fl(i, 
2;-)7 l' 2;)\); r('g"ul. ('h i ll'flO, :lrl. OI l' Cúdigo Ci"il HlISlri,l('(I, :11'1. H4. 
pude l.a). 

Art. O (,!lIH'l'I:lllH'nlo niio ·pOllt-I'Ú Si']' feilo l'lll virtude d,e Sl'll-

tell(,'ét sU.kila li r('Clll'SO, qualquer quC' Sej:l SI'tI dpiln, nW<;lllo o ('X

truordinúl'io, inlerposto p;tl'n () SU]>l't'llIO Trihllll<ll F~'dl'l';d. 
(Hl'gl1l. 11,0 lS:l42, art. 277; lei hipolecúria espanhola, ad. N2, I,n 

n!ínNl; lei argl'lltinn, urt. 2;>!J in fil/c). 
ArL () call1'plalllen!o ,(,[('IU3I'-SC-Ú mediante' cerlid:1o escrita 

na coluna das aV(,l'ha~'õ('s do livro compelente, c ,datada, Hssinando-a 
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o oficial, qne certific[lrá a 1':lúio do c;lIl(,l'l:lIlH'nlo, dt'sigll:l!}(ltJ :1 11:1L[ 
e a natureza (lo :lIo, l'lll virtlldí' do qual liv(T ,..,id() fl'iIIJ, t'11Ill :1 de
clanl~'ão (lo s,cIlvenlllúL'io (' das p:trlcs quC' lll'k iIlJeI'vil'I':l!u, 

(Hegul. H,o 18!)4~, lll't, ~7t; re.t;ul. suil:n, :Ii'!. H·f, :.!," nliIH':I; ('/)

digo do r{'gislm pT'l'diul pOI'IUgIH"S, :ll'ls, :207 l' ~:n s ::"u; Il'i hjp{)I('l':'I~ 

ria espanhola, art. 101 l' S{'II l'l'gul. <lrls, !7~) ;1 Jgt; lei :ll'!_';l'nlill:t, "r\. 
2r.l) . 

Art. O c:l1WC1:lIIWllln SI') SP f:lrú {'()111 II C'oIlS{'lIliIlH'1l10 l'xpr,'SSf) 
da pessoa, em cuj() favor li\'('r sido f{'il:l :l lran.'wril,'ún, inscril:iío otl 
averha(,':'lo, S('lIS SlIcl'sson's ou \"('prt'st'llt:lnks, k:t!VO<; os (,:I~,(lS t'Jll qtl(\ 
a mdinc:lo do direito l'I'SIIHar ,da lei ou do prú[ll'ilJ alo l',llIlSliluliv(), 

(Ct';digo Civil sllit,'o, :ll'ls, !In·! (' !)(i,-l; C/Hlígo Civil alt'11I,IO, :11'1. 
f 05; lei hípo!{'('úria esp:lu!lOla, :11'1. I'\:!, l.a :dín(':t in j"iu/', (!, ~,t'tJ n',~·l\l. 
arts, HD (' l!i(); It'i al'g('nlinôl, ar!. 2:í~n, 

Art, (Jllnndo o dirl'Í\o sobre' Ulll imúve! cslivt'l' gr:lv:l1lo Cillll 
nutro direito de I1Ill 11'1'('('jl'u, se!'i! II/'c'('ss:n'iu o ('on~,(,tllilllt'llt() t!iosl(' 
pal'a () I'('SIH'(·tiyo e:l1}{'l'i<lllll'nlo. Se C) dirvito :1 ex[jnguir-se PI'l'lt'Jl(,('1' 
li qualquer lillll:lr evt'llltlnl til' llutl'!) ill]{)\'('! g'l':l\'<ld.J, p\lI" sna \'I'Z, 

com o din~il() ,(((O um teIT/'i!'o, f:l1'-s(,~ú P"l'('iso o (,oJls('nlilllt'nlo (h'sk, 
salvo se o eanCelllllH'nto n:l0 PI'('.illdic<lr u dil'eil0 do (t'r('('iro. 

(Cúlligo Civil alellliio, !Ir!. 870), 
Art. Feita :t declaracão de !,(,IH'meia ou dado () ('ollst'lItilllt'lllo 

para cancelalllcnto, n:1o p(,I'~I(' ulHa O\l outro :1 sua dic:'tcin I",I:J n':~
tl'içao do direito de dispo!' impo:-.ln ao titular, se esla I'('slril::io SO!JI'l'" 
vier depois dp a l"('llllllcia ou cOllsl'nlillH'nto S(' t(,,' 11)l'Il:ldl) ()"I'ig:lil')~ 

rio }Iara com a pessúa em ('ujo favor se fez. 
(Código Civil a!('mãu, arl, XiS), 

ArL As tnltl.'ilTi~'li .. s til' alít,[w('ú('S tlt> 1)('11" slljl·jlos a ('ondi-
ccips I'pseisúrias 011 rt'soluli\'as (' :,.., inscri('('ll'S de ('onstituil'('('s tI{~ 
tlirt'itos reais sO!lI'e os Il!CSIlJ(JS potlc'riio ('n;H'I'!:n'~sl', s(' t'~!i~'('r ins
el'ita a c:Jusa ,!:t ,'('seis:lo 01\ llulidatll" apro('sc'nl:llldo·"i(' () dlWlIrtlt'ltto 
quo J)I'OV{' I<'r-st' ]"('sejlldido OI! annl:ltlo :J :dic'll:H':'IO ,111] ('(Jllslillllt:(ln, 
dcvel1(lo-sn ollll'ossilll, qllando fi)!' o C:ISO, (,llll't'g':ll' :10 ('['('doI', ou, lia 
SU:t r{'ClIsa, {'ollsi,:";II:II' ('lll juizo o valo!' dos bells llll :1 illlllllrl;i!lcra 
das Prt'"<';!:I(:t)('s qUI', ("0111 :lS dt'(hIiJícs rwc('sSÚ,"i:1S, 11'1111:1 de' d{,\,lJ!vel'-,'w. 

(Heglll. hip()!(,(':'II'jo espanhol, :Ir!. Lil, li,a ]'Vg:r:l). 

Art. Far-sl'-ão constar, 1ll('diaJlII' (':IIH'('/:llIH'lltn, 11:1 l'l'sl)('l'Ii\'~l 
c{)Iul1a das averb:H:ú('S, () (,lI111JlI'illl('nlo l' n nilo ("lIl1lprillll'nlo d:IS ('OH
tlil:ú('s susp,('nsivns, resn!uliv:IS OH rl.'scisúri:ls ,dos aIos ou ("olllr:llos 
transcl'ifos ou inslTilos, d('"\.'t'ndo os inll'l"('SS:II!os :lpl"l'sí'nl:Il' t!('ehl':l
ç:1o fundnda (,1lI t!oeulllt'nlo It'g:d ou :ll~ir a Jl:II't(~ íJlI('I'('ssada IlH:di!ln!(' 
HIJI ifi (':1(' ÚO, 

(Lt,j hipo(('eúria l'spanhoJu, ar!. IR, 4," ~din(,:l; !('i nrgentina, aI-t. 
23fi, La tliÍlH'a), 

Ar!. Owmdo () (':nll'l'lanll'n!o d(' lima frallscric;lo OH il1s(,l'ic:lo 
se fizer t'tll vil'tude de ('ollsignal:üo 1'111 juizo, st'rú l'rel:iso o Illantl:;do 
judieiaL 

(l{Pgul. hipo(N':'ll'io I'spnnlwl, al'!. lríli), 
Al'l. O ('aIlcel:lIl1ellfo da s('l'vidüo, <jlwndo () )lri'dill d,llllli-

nanfo ('sliver h1llofeeado, só podei':'! seI' ft'ifo lllcdiante ilSSl'lltillH'llto 
do el'etlol" 

(Código Civil, "rt. 71~ e rcgul. n,o IS[j.1~, :Irl, 27:0, 

AI't. O eaIU'l'hl111t'lllo dns aw'rlwt:t"){'S de j)('nIHJI'as, arn~stos 
e sequcstros dc ünúveis far-se-á uH'diante llrova :lUtt'uLie[\, do eonSCIl-
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tiIllento (lo credor OH da ('xlillc:lo dn dívida, ou llH'di:ln(e d('cisi'ío 
passada em julgado qlle HssiJ1l (') tldt'!'lllilH', s:ll\'o Sl· :I 1)I'llho!';! flir 
consequência de hipoteca <llIterio]'1I1L'lltl' inslTil<l, porqul', Jll'SS(, ('<1sl), 

o seu cancelamento será feito (,(lll.iulllnllll·nle COlll () tia hip(J!ec:I, 
quan(Ia L-st<, S'l' realizar. 

(Cúdigo do registro vredial portugUt'S, ar!. :!07 ~ :LO) , 

Art. () eanc(');lIll('llto da hipol(,c:l pm'a s('gllran~';l de pellsül's 
]l{'riúdic!ls poderú efettwl'-sl' C'1I1 vista de (,1'I'tidtll'S (k úhilo da IH'.'\
súa a favo!' de quC'm estava constituída (~ til' lIma dt'{'l:!r:H:üo dos her
deiros J'l'sl}{'divos ('m que afirlllelll nóo l'sl:!!' ('tll dívill:l lH'llhullla 
pCllsilo, Esta d(~('lar:\(:ão dever:'. r('vcslir Ulll:1 das fOI'Ill:IS do nr[. 2:n, 
cubivpis na espt'cip, (' nela inlerviJ'Üo duas kslt'lllunlws qlw :1!'inlll'1l1 
que os r]('elal'an!('s S:lO os únicos IH'nll'iros do !':!l('cido. 

(Código do rI'gistro Ill'e,(li:!l lHlI'!Uglll-s, ar1. 207, ~ ,1.0). 

AI't. O eancplalllpnto dI' lH'nhol':l <l favol' da F:1Z('IHIa Púhlica 
feita em {'onSl'(}IH~ncia de proc('sso dI' ('x<'clltivo fisc<ll, (LlI:nlflo l'S[(' 

tenha d('s<lI1:lrpcido ou já mio exislil, poder:'! r~IZ('r-S(' {']lI 1':1('(' dt~ 
certidão passada pela rCsIH'eti\':l 1'('llarli(,':lO dt, fillllll(,':1S <jlll' ('Olllprove 
o fato do desapnn'cill1l'nlo, ()ll llÜO {'xisll~ll{'ja do pro('('SSO, (' (j1J(' " 

llPssôa qUf~ figura paSSi\'illlIl'ntc 110 I'q.;isLl'o nada deve :'1 F:lzellda 
Pública. 

(Cúdigo do registro predial !lOrlUgUl'S, arl. 207. ~ Ii,ol. 

Art. A vistn de carla til' j>ellliSStlO, :1l'1'l'lllaL:H:üo O\l ndjudica-
cão, dev('lll canc('lul'-se as hipotecas ctl!lstiluid:1S :t f:l\'OI' do e:-'l'qlJt~ntt' 
~, dos credores que, !lO pro('('sso l'x(,(·tlli\,o. adnJinislralivo ou t'()nll'n~ 
ciost!, lt'lIh:nll sido notificados; continuando a llipo[('(,:I, t'lIjo cn'dor 
nüo o foi, a grllY:II' o imóv('l, ainda qlll' ins(,l"ito t'lll 1l011H' tio :111-
quirenlc. 

P~lrlÍ.grnfo único. O juiz, lia sua Sel1{c'11(:a, cel'tificando-.'H' dt~ 
que foram lpgalwl'ntc fl~ilas as (~il:l(:út's aoS credol'es inscritos, 111:111-
d<lrú (,~lnc('lal' os rpspl'cliv()s registros, L'sp('cinlizillltlo-os ou ref('rin
do-se' Ú cl'l'tid50 do registro. 

(Código \'i\'il, :lrts. X2(; (' ~'1!l. VII e 
eúdigo do registro prt,tlial pOl'tugti{~S, tI!"!. 

tccúl'Ía espanhola, ar!. 151. 2.:1 regra). 

regllJ. n.o 1 g542. 
207~~nctOl' 

:lI'l, 270; 
lei hill()-

Art. C~lIl('('lar-s{\-:io as IJt'nhoras, arrc'slos (' sequestros dl' ilw')-
"eis, 11 rl'querillH'1l10 tIas 'Parlt's, l' lambe1l! Ú visla dt' C:lI't:1 (\(. rt'1l1is
.sito, al'l't'lIw!:H::io l' adjudicn(:úo, se os 'jll'ol1lo\'f'nlt,s daqtll'lt's atos .ju
diciais tiV(,rL'1ll sido notificados tio pro('{'ssO qll{' r(lr t':lllsa dl'~sa 
remissão, :lJTl'nwbll,:ão ou adjudicH(:ÜO, observando-se t:ullIH'1ll () dis
posto no ~ único do artigo nlltC'rior. 

(Código do registro portuf(uôs, art. 207 ~ 10), 

Art. Tnml)('lI1 poderão cnnc('1nI'-Sl~ as penhoras, :llTl'slos {' 
sequestras de iIllÚ\'(']s, se os reSIH'cti\'os proc('ssos r()f'('m jul,q,lIlos 
desel'tos. ou nulos, ('Ill sl'nteIH:as definitivas. 

Pnragrafo único. Faz-sl' () c~lOcelalllt'llto em 11l'l'sCI1(':! til' cer-
tidão extl'aida (lo~ cOIll{)et('ntC's alltos. ' 

(Código do rt~gistl'o prt',(Lial vortuglH\<;. nrt. 20~). 

Art. As :leões c:m('elar-s{'-üo a 1'('(f!H'J'illlt'Jlto dos inlt'n'ssados, 
DU ern etl111p!'iI1leI1to a sentença judicial definiLi,':!. que!' julgalldo a 
.tl~~:i() descrta, nula ou jlllpr(l('cdente, qlJ('r ordt'l1:lndo a inscri(::iu do 
dirrito dellland:ldo ('UI nOllle (lo l'('sp('cllvo titular. 

(Lei hipotecária (·sp'lIlholn, arts. 84 l' 8[1 e ]'egul.. arls. lG4 a l(7). 
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Art. O cancelamento da transcrição ali in~erL~'atl não importará 
fi extinção do direito real, que não ('stiveI' CXHlllo, scndo elll tal ('aso. 
lícito ao credor anular. mediante averbação, os efeitos (lo emu'l'la
menta, salv.o o direito de t('n~l'iro de hoa fé Cüllstituitlo t~ntre (} can
celamento e essa averbação. 

Parágrafo único. Se o cnn(~t.~lallJt>nto se fundai' na mditladü do 
r~gistro e não 'na do titulo, poderá ser aquele rellovatl,n, Ilfolraindo 
os seus efeitüs até a dala da uprcsenta(::io do titulo (,ITOIH'lllt}(~nte re
gistrado, cujo novo registro declarará expressal1lellÍ(' CSSll circul1sltlll
cia, salvo .o dü'cito (h' terceiro ele bo afé conslitllido entre t) canc/.'
lamento c o novo registro, 

(Contrárias a esse dispositivo silo ns (lisposi(:ôes st'gllintes: lh'
guI. n.o 18542, art. 278, ~ único; C:úfligo Civil sui~'o, nrt. H75 c lei 
hipotecária ('spnnhnla, arts. 97 (' 99). 

70.") r:apítlllo XI. 
Efdtos do registro. 
nC've-se destinar um capítulo para tratar d,ns "dei tos do r{'gislro", 

nproveitando-se os arts, 227, 220, 230 c 2:H, COlll o acréscimo ~Ic 
outros, da seguinte forma: 

Art. . A transcrição dos títulos translativos e deelaralúdos ~Ic 
domíni-o, a inscrição dos atos constitutivos de dil'pito.'> nais sobre 
imóveis c dos demais atos a ela obrigados fazem !H'csumir a sua 
legitímidado c validade. 

(Código Civil, art. 859; Código CivH suíço, arts. 037 e 072; Código 
C:ivil alemão, art. R!l1, 1,11 alínea; lei hÍlwtceária espanhola, nrts. 24 
o 41 e seu f(·glll., arts. 100 e 101, exel'lo eIH rela~·.{í{) Ú 11055e; cc'Hligo 
do registro predial portugUt'S, art. 2(7). 

Art. O regisLro, <'nqnanto nfio fúr cuneelado, produzir:'! todos 
os SC'lIS cfc>itos, ainda que por outra llwlwira se prove qUl' o ~ltu ('stú 
desfeito, aIlulado, extinto e re~('indid(). 

Padgrafo único. Aos tl'l'ct.dros prl'judicatlos s(>rú lícito, em 
juizo, fazf'I', n:"io ahsLante, a prova da extin<:ão dos onlls ('eais e pro
mover a detivnção rio c:lncelnmento. 

(Regul. n,o lR542, al'I. 276 c ~ único; quanto ao pl'ineipio do 
artigo, Cúdigo Civil alemão, :1J't. R!l1, 2." nlinea; rpgul. hipolI'<':'II'io 
espanhol, art. 51; código do registro predial porluAul'S, <Ir!. 270; 
Código Civil austl'iaco, art. 444, 2,11 parte (' quanto ~w ~ único, CÚ
digo Ci\'il slli~ .. o, ;wt. 077, 1.a alinea). 

Art. Aqup](> ql1P, por ato entre vivos, a título OI)('I'OSO, ad-
quire a propriedad(' 011 outro direito I'('al imohiliúrio, fundando-se 
de boa fl~ na trans('ri~'ão 011 jns('l'i~'ão anterior, não pode S<'t' pcrlur
hndo na IHrujsi~':i() do seu clil'l'itn, ainda que o registro tenha sido 
feito ('OIll vido Ilrúllrio 011 eUlll vício na cOllstiluic{io do alo 011 ('on-
trato. ' 

(DC'crt'to 11.0 451-B d(> 31 de 1l1êlio de tX!IO, al't. 7G ~ ~,o, (~ seu 
r('gul. 11.° !l55-A ,de !í dc- novemhro oe ISBn, arl. 12!l § 2.°; C:údigo 
Civil suiço, art. !J73; Código Ch"il nll'lllão, nr(s. S9:! c 8!l3; lei hipo
tecária l'spanhola, art. 34 e SNl regul. art. !Hi,. 

Art. Quando um dirí'ito reflJ foi indl.'\'idanwnlp I'egislr[ltlo, 
o 1'C'gistro não pode ser invocado por quem lhe conhecia ou tkvia 
conhecer os víci os. 

Diz-se indevidamente feito () registl'ü, quando realizado sem di
reito ou ('lU virtude de um alo jurídico 'Bulo ou 1ll1ulún'1. 
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Aqli('lc cujo direito real foi lesado ]lode invocar dirt'lalill'nte 
contra os terceiros de má fe a ilTC'glllaridade do regblrn. 

(Código Civil sni<,~o, art. !)74j Ct'Hligo Civil alt'II1<-IO, arls. X!,~ e 
0893; lei lúpolce<Íria C5.,:1I111Ola. arL. 3:1). 

Art. As iI'l'l'gularidades de qualquer J'l'gistr.o, niio lhe fllll<lll!lo 
as cundh:ôes indispl'II.'iÚVl'LS p:ll'a se ('onIH'('('J' :1 suhsl:llll'in do alo 
transcrito, inscrito ou :l\'l'I'lwdn, ou da slIa l'x.lill~·ao, uito illlp1lrlalll 
nulidade. 

Parúgl'afo único. St' a irregularidade cOllsistir na falta th· ;tssi~ 
nntura do oficial do J'('g i stl·o , Ol! de <Ill('m sua" n'z(':-, fiZl'r, () {)fj('i:\l 
qUe a notar c]wlllarú :t si, s('ndo possível, os t!IWLlllIl'nt()S qne s{'t'\'ir,llll 

de base ao registro e, verificando que () alo ('sl"vu nas eOlldit:t-J('s 
dt! ser feito e ussinado, ('OIHl1](.ln-lo-:'1 (~nlll ri sua aSSill<l(lIra. .Em 
seguida, lendo l'Sj)HI:O, 011 :'1 llJal'gt'lll, Illl'IH'iollaI'Ú a dCltH ('111 que 
tomou l'onhecinH'lllo da üTt'gul<ll'idatle l' () :lI'ligu d" II,i 1I1H' lH'rllli
!iu saná-la, l' ,I esLa ein'lI11:-.túl1cia sl'r;'l S('I1I1H'l' I'l'it,l \".(·ft·n"llci'l ('11l 
todas as ct'I'lid()l's <l1Il' do .dl! til' I-I'gislt'o fúre!ll p:lss:HI,IS, 

(HL'gul. hij)otec(II'jo espanhol, nrl. ~!I:l (, C/ltligo do I't'gislro Vrl'~ 
dial português, art. 27[) l' 8 {lIdeo) .. 

Art. As nuli(l;J(ks do r.('gislro ou do SI'U C,III1't'lnlllt'nlo, (}lItT 
as do plcno diT'l'ito qlle indl']H'ndelll dl' a(:ú() di)'('!a (Ct'!(ligo Civit. 
nrt, 145), quer :IS dI'JH'ntlt'lIks de I't'st'isúo (Ct'ldign Civil, ,li'!. I~J\, 
somente desdi' a dala dn avprllat,'t!o do Sl'U I't't'onhl'cillll'n[() ('111 .IUIZO, 
qnanto ás pl'illwÍl'as, e <In iIlSCI'ÍI:üo lI:! ('OtllPl'tl'llt(' ,U::l.O di' Illllidat1I', 
quanto ús S('glllHlas, pJ'{'jlldie~tnl.o a l('I'( .. 'l'iros, cujos direitos, ao h'lllJ10 
dess(-' registro, ainda núo se achavam Lr;lllscri!os, illSl'J'j!~ls, ou :t\'{.I'~ 

Lados. 
Pal'úgraf.o único, A nnlll:H::lO do registro llodl' [:nulll'lll 0IH~t':lr

Sü em {'ol1seqUl'llcLa de dcris()cS proferidns {'IH l'1':llJ(lcs (le (,l'l~{IOI'('s. 

qucr em a~'ào dircta, quer indil'ctallll'IIIl', qlwndo !'t'j4>ilados t'lllIHlI-gOS 
de tcrcl'iros senhor e 110SSllidtll' ('1Il l'XI'{'U~'âo (llI ,1(:tiC) exc'culiv:1. 

(Hegul. 11,° U~542. ads. 220, l.a alílH':t, {, 2~--t; Cúdigll Ci\'i1 .'>llit:O. 
3rt. !lHO n.o I, rl'gul. SUil,'O, :ll'l. 7-1; r('gul. hipoll'cúrio I'sp:\nhol, ar!s. 
51, !l3 a !J5; código dü r('gistru predi:d !>ortugw:'s, ar!. 270), 

Arl. Süo nulos os registros feitos após sen[en(:,1 dl' abertura 
de falt~'ncia, salyo se a aprcst'IlLa~'ã() liv('1' sido feila ,lnkrioJ'lllente 
ou se nâo constar do registro a deelal'a~:ão tia ralelll'ia, 

São, outrossim, nulas VI1l Iwndíeio da massa, as hipo"'l',;jS cele
bradas em garílntia de eredit-os anteriores, nos qUHI'l'nta dias pI'oe·e~ 

dentes á dcclara<,~~l.o da falência ou ú illstaUI'açüo do eoneurso de 
prcfprêneia. 

(Código Civil. al'ts. 535 c 823). 

Art. Só a pessúa, l'm cujo nome estiver inscrito o illlóvel, po-
derá alil'ná-Io, constituir sob!' ... > êle direitos reaü,. ou n'spolldl'r, elU 
juizo, pelos pncargos do rnpslllO. 

Parúgrafo único. l'\os atos judiciários, () juiz reprcsl'nta () dis
pünentc do direito. 

(Quanto ao corpo do artigo, Cúdigo Civil, art. 81iH § único c 
1.afayctte, "Dirdto das Cousas", ~ 48. Quanto ao ~ único, LafayetLe, 
oura citada, § 50, no [a 3. c :\Iartinho GaJ'e{>z, "Dil'pito das Cousas", 
pag_ 240. Quanto ao principio do artigo, CÚdigo Civil sui~'o. art. \)(;5; 
l'oügul. alemão, art. 40; Código Civil austríaco, art, 43~; ki hipotl'e:1ria 
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espanhola, arts. 20, 1.a c [l.a alínc'H, (' 2·1. :J. ft ulíJl{'U; lei argenlina, 
art. 237. Quanto ao § único, Código Civil ehih'llO, ad. G71, 3.!l aIÍlll'a). 

Art. () dirt'ito f1sst*lIrado pelo [·(·gistro é, eJll regra, ilI111l"eS-
critível. 

(Prineil1io consflgrado indiI"l'lallWnle pelo :11"1. ,1)50 do 110SS0 Có
digo Civil c dirl'lamenLe pelos arts. H!JH e no~ do Cúdigo Civil :llellltlo). 

Art. Aquele que figurar', intlevid'llllCII!t.', COll1o Lilultll" de di-
reilo no registro de iIllC')\'cis, POdt.TÚ torlltlr-s.' verdadeiro com o 
usoeapião ordinúrio. 

(C('){ligo Cí,'il, !lrt. 5,")[; Cúdigo Civil sllic:o, ~lrt. (iH[ e Cúdigo 
Civil alellJi'ío, 111'l. DOII). 

Art. Se um direito 1'('[11 solJl'c imúvl'l alheio t'(k illch'vida-
lll('Ille eaneclado, ('xlinguil'-se-ú quando o seu titular o jWnkl' lwla 
prescri~'iio trilltenúria em fav(1I' do !H'OIH'ietúl'io. ExLinguc-se lH'ln 
llH'Sllla prescriçilo um direito real sobrl' imóvel ,,!lH'io, n.'sultallle da 
própria lei, que n:1o pslivel' inscrito. 

(Cócligo Civil all'llli'ío" al'I. 0(1). 

Art. Quando [l1lI tlil't'ilo real il1lobili;'lrio l'sliv{'l' na llosse rle 
[llguPlll, duralll\' tl'inla aHOS S('lll inlt'J'I'lIl)(,'~lo llPll1 ('o'nlt:sla(::Jo, o SClI 
titular no registl'() st'J o perderú, mediantc.' t) pl'oet.'sso de IIS0C;ljli,IO. 

Só se adlllitirú l'St(· prOCI'SSO, SI' () Litular insnilo l'slive.' morto 
ou c!esapnl't'cidu e se tluran(t' o ll'int.<.'uio, a seu cargo, OH fa\'or, lIilO 
se hOll\'e!' feito nenhulIl I'l'gistro. 

Aqul'ie que ohO\'el', ('111 seLl pl'ov('ito, scnl('llç'-l de us()('npit1o. 
deverú t['nnseJ'('v(~-la; SI' el~l, Jlori-rn an!ps ele passar PI\l ,iulgado, fú)', 
('lll aç:1o insl'l'itn, conll'slada por tl'l'('('il'o, conlra (~sle ni'io protlllzir;'l 
efl~ito. 

(Cúdigo Civil, ad. :);')0; Cc'Jdigo Civil :delllilo, art. 927; Cúdigo 
Civil austríaco, llrL. 1S00). 

Art. 1\l'nhlllll ;:!to Il'nllsl<-ltício, (Ll'elnratÚl'iü ou eOllsliLutivo 
ele direito real sohre imúvcl produúrú dl'ito, ant('s de l'C'gisLralbl 
nos l('J'lllOS deste decreto. 

(Có(ligo Civil, arts. :):13 c G7G). 

15 de março de 1940. 

FI~ANcrsco BER'rlNO DB ALl'IfEIDA PRADO] 

UUl'harel {'m din'ilo (I oficial do registro d,~ im6vt'is 
da comurca tlio Bragança, E.~lado de S. l'aulu 



Responsabilidade do notário 
SóTER DE FARIA 

Nutáritl pela F~H~lll(l"d .. ti" Di!'pit" de Sito Paulo e 
auvogau(J ilH>l~rilú na Ordem, 8()b TI. ,%5. 

Continuação do !ascÍt'Il[O allfcrio/', p. laS. 

VI) DO NOTAnIO: llEVEHES. 

Os deveres do notário, ('omo [I Justiça, t1ividclIl-s(> ('m moral e 
legal. O dever moral ,constitue Ullla virtude que I't'sid<.' na alma e 
nasce na consci('ueia, no ('OI'~l(:iio Illllllnl1o; t'. 00 húbilo eOllslnnl.(' de 
dar a cnrla um o que é seu. O dever h'glll t', t) ('OSlllllll' que dl'v(' h'l' 
O notúrio de aplicar a ki :JOS casos que SIlr{.WIll, :'Is :l(:i-ies IlIllllallas. 

Para explicar estas distiIH,'(){,S, os 1I1ol'nlislns :d',rlllall1 qUI' <1([l1ilo 
que a lei ordt'na é um dev(,1' IH'I'I\'ilo, l' tJ qul' '-1 lIH>rnl Ol'tkllH (' Illll 

dever imperfeito. (HcirH'cio-Dil'eito !tomllno, lIola 1\1), () d('\,('I" illl
perfeito, pútle ser cumprido ou Il~1.0, (]1'pl'lukndo da c()llscii'llci:1 do 
notário; fazer ou n:i.o fazer, quel'l'r \'P]' ou n:1.o. O deveI' l){'rfeito 
não depcn(le da consci[>Jlcifl do Ilotúrio; deve S('I' clIlllprido dt' m'or
do com os princípios de direito, soL Vi'ua de I'espolls<lhilidadc. 

VII) DO NOTAmO: J>EVEIIES ~IOIIAIS 

o not.1rio tem fUl1ç'(les gravps {' im]>ort:lIlles na ,so('i('dadC' (', }llll' 

isso, lhe confere a lei 11111 carMeI' púhlieo, um lllinislL'rill dt' oficial 
público, que inspira e exige confianç:l. 

O notário cOlllpartilha dos aios essi'11C'iais tI;1 vida ('i\'i!, qUHndn 
é ch:nnado a rlirigir por seus ('ol1sdhos os fatos mais intilllo.'; t' Ih,ti
cados da família, L~ o cleVosilúrio dos s('gn'dos (' da furlllll:\ dns SI'US 
clientes, escolhido pela confiança mútua das jwrlt's, qll;lI1dtl \'x<llllina 
e lavra os títulos que l('galisalll a 1lI'tJjll'iedat!e t' os dOt'II11H'lIlns ClIlI\
probatórios dos dir·ei!os creditórios; L' 11m juiz qlle dl'\'t' ser muíto 
pl'ud.pnte L' cnuidoso, 1101'([1](' um alo il'J't'fll'Iido lH')dl' I'illl~;n' " d{'s
truição (le Um palrimônio, a l'uina dt, lima f:lll1ili:t. 

O notúrio exerce, por isso, um l1Iilli~It"l'i() JIluito intimo, que h'm 
principios na sua própria cOllsciência; 11110 hasta sei' proho: ,deve 
ainda possuir o ver(lfldeiro sl'nlilIll'1I10 da dignidade, da d>l,t1ica~:ü() (' 
da justiça. 
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o noUlrio tem o dever mor,ll d(' gll:lrdar o m:tXlfllO s('grcdo do~ 
atos lavrados ('m slIns notas, P0l'(flH" 'IjH':t.<l1' de aios 'pMJlico,s, lItlo 
está o noh'irio autorizado a JH'J'rllitil' ou fHcililal' íI di"ldgaç::i/J <los 
mesmoS. (Toulier. -- l>irL Civ. 1'1'" IV~·12:»), 

Atos, entr('bmt.o, ('xislelll </1/(' o /lo!;'lrio I('Jll () dev('1" IllOl'ílI (h~ 
dar dos mesmos con}l('CiUlt'll!O tiOS interessados ('111 1l'lll'1w oportuno, 
notadnmentc o tcshlllH'ntn púIJlico, igllOl'fldo pelos !t('i'd('iros, 

O nnhlrio para TIwnt('T' n sua suhsisll~neia dí'v(' ('xigir os (,IHoltl~ 
Ilwntos legítimos aos ({lwis tC'JlI dil'pi!o p(']os s{,l'vit:os qlh' !ll'('sln, IIl:lS 
êss('s emoluUlentos (h'velll ser' ('xigid()~ ('Ont muito j'{','''H'ito ao nl~
gimento de Custas, pnrqLu' a f'xigl~IJ('ia f'xet'ssiva () dcs:l!wll:l. 

E' ainda devei' moral do 1Iol;'II'io ('scbn'('('I' lIS 1l:l{'les sohre 
as cons{'quências dos SI~lJS :ltos, illlpedir' a/ursos, jll'cjuisos aü F'isca, 
especulHções criminosas, e, ('sJwcialllll'nl{', tJ':lt~tnd()-se de PI\SSO:IS Ile 
pouca ou nenhuma cufllll'H, devI' () nol:'lrio ler 11 IldxiILlil ('11111('1:1 de 
constatm', clara e p·ositiv:lIIH'n!(', a \'on{udí'" :1 intcll('i"ín d;rs p:ll'll's. 

Muitos contl':rtos, I<',<;i\'o,<; (' cond(\n/I\'eis, ni"ío s('ri:llll eOl1slIllHldns, 
si os not:irios clImpl'iss{'!11 rigol'os:lIlH'Il!e Sl'US dev('rcs lIlorais, ou·· 
vindo iso1adameut<' as partes oU!(lrgHllles. \,('III1I'(lol'('s (lH IIp\'l'I)rll'('S; 

si procurassem eschll'l'('('r a verdadeir':1 intl'n(:tlo das )wrtcs. f:rzclldo
lhes as perguntas precisas. 

I~onge disso os nofúl'ios confiam tais en(':rr/4os a :lllxjljm'l's, gt·
ralmente moços honestos, :IOS quais, (·ntrrfanlo, faltam o rinlclnio e 
os conhecimentos necpss{rrios, 

Os casos abaixo seri:ull pvitndos, !-i i os Ilotúrios ngiss{,Ill com a 
precisa cnufela: 

1.0 CHSO: dois v('lhos T)()l'lugnl'sl's, 1.lancH'1 Ferreira Mnchado t' 

Thel'l'sa de Jpsus, :m:dfalH'los, pl'oJ)l'idúrios dI' um grande j(']'l't'!10 

no Bom H(,tiro, no valor dt' 200:()OO~O()O, {'onlraÍI';Itl1 11tH dt"llilo Ili
püt('eál'io de 11 :OOO~O()O, nas notas dt' UIll dos t;llwliúes tll',S!" Capil;rl. 
Um italiano esperlo, crinh<'('(,dol' da ignoJ":inci;r e da }lúa fi, do .... llor-
1ugu('ses, e flcscjmHlo Inrn:II'-SP proprid,'lI'io do 1('1'1'('00, adquiriU ]lOI' 

cesstlo êssp crédito de J f :()()()~OOO, '[Ol'ilou-se Jnfilllo do casal d(~ 
portugm\sC's, ITIlliorps dI' fiO anos, I' tI <"!('S di.''lH'IlS:I\':I grande !Jol]tLldp 
(~pro{e(:âo. Ant<.'s do v('neílllt\nln do pr!IZO da hipott'c<l, </11(' t'l'n Ill' 

dois anos, o novo credol' avi,<Hlll os d(,\'t'dol't's. {JUf' ('I'a lJI'('('iso pl'or
rogaI' o prazo, no ('nStl d{' n,IO efl'luar('1l1 fI pag:llllclllc). C')llf'OJ'flan
tio os devedores, dirigir:lI11-sl' ;r um dos !:r!lCJion:r!ns, IH,lIHI:lnt!o o 
c{'('dor lavrnr nova hipot('ca d(' 11 :ooo~oon. t' -jH'l'gllnlando () t'S(T('
,"ente aos ((evcdor('s si j:i hnviam ,,{'('t'lJido o dinheiro, rcspnntl{,f':lIll 
('stes ])pla afil'mativn, sendo enl:io <l ('st'rilura assinndn :t rogo dos 
deveclol'l's. Vpllcido () s('gundo prazo, foi 1:lvraf];r a trl'{'{'irn escritllra 
ü assim, sueessivanlPnlc, fo!'am lavl'nt/as ou!ras c.'wl'itlll'aS, n!{' e!r('g;lr 
aO número de s('is. Dpsta ('ollfus:1o os ('s('I'('\,('nl<,s dos t:thf>lio]}afos 
formn os culpados, alf!lIIlS nada pf'!'gllntaraw <.' outros lH'J'gllnfar:1I1l 
si os devedores já havi:ull rP('t~hido {j dinhpiro. E os d('\'C'do!'('s, na 
sua ignorância, rpsptJndiam pela aril'Il1:di\':I, POI'(lIIe ('slavalll ('('rlns 
de que a escritura era de simpl('s JlI'OITog:IÇ[iO d(' prazo. COJlsullInn
se desse modo e com a cumplicidade dos tabeli<it's <l pspoli:l(':lo do 
casal. 

r::sfc~ fatos foram nnrnrdos ('m juizo pelo prc',prio crl'dor hipo
tecário, qUHndo prestou S('l! (kpoimpnlo Twssoal, nos ('lJIlll1l'gos ,lPI'l'
sentados pelos devedores no mpSJllO f'xet'uti vo. 

Tratando~so de PCSSÔHS dI' pOlH'H ou IlC'nhuliltl euIturn, tem o 
notário o dever moral de proc(\dt'r com o múximo escrúpulo no (·s-
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clarecimcnto da vontade das partes, l'epetin(lo flS Jlt;l'gllIlla~; lli' modo 
diverso, afim de t:vitm' CrISOS setlwlhanks, ('Om l)l'(~jllis()s das p:lrli's. 

O Ac. do Trih. de Just. prof'l'rido ('m 17 de Ag, dI.' ln:~:;. 11<\ ~IP1). 
ci\'. n. 21.412, julgou nula lima t!oa(:uo, soh Il fundallwlllo dl' que 
as doadoras, senhorfls hUl11ildes, Silllpl('s t' .1 h'llsatlas, lanr!ll"mll .'>11:18 
assinAturas SC'n! nwiorps l's('Jan'eilllcnlos }lOI' lHtrlc do t'SC!'cvi'ul·l', que 
rapidampnle teria fpilo :I kitura da {'SI'I'iflll'<l th' !lO!H,:ÜO, slIpqndo, 
entretanto, as rlo3doras qUl' assinllvam 11111:1 !-iilllPlcs pro("lll',lt'ÚO. () 
dever moral ficou csqu('eido Ill'ste caso típico. . 

2.° C:'Hso: lIa allUS, ('OIllIHlrt.'C('11 a 11m dos tabelionatos X. Tra
bulsi, e (lizcndo-s(' viuvo, "pnde o '-mico IJIIÚVI'i qu .... possuía () t'~lstd, 
sem que tivesse fpito o preciso inven!úrio, l'JIl!>ora ('xistissl' tI(~sse 
casa11lllHl filha lll('Ilor. O nOI,'trin declarou qUe o \'ó'ndl'dor ('r:1 \'iu\'o, 
cntrL'tanto nâo teve' a cautela IlL' indag:lI' ~e o inltívl'\ róra :Hlquirido 
untes ou deJlois do falecimento da <,SIlOsa tLo \'l'IIt!l'llor. nado o 
falecimento 110 vendedor, nOllleia o juiz ('oJlll1l'll'nlc UIIl lutol' pal':I 
a IlH'nOr, e êste, com H mitxima facilidade, anula a \'t'JlII:I, qUe l'ca'l
menLe era nula. O notário foi o únie() culpado, porque nâo 1t've a 
cautela de fazer as prl'eis<ls indaga~:ü('s, 

Os Ac. tIo Trib, d~, .Just., proflTido~ na np, eiv, 144, elll li (te 
Junho de l!):UL l' no lIg'. n. 5.050, I'm 27 (le ~OV. de 10:W, ,iulgaram 
nulas hipotecas conslilllidas pOI' viuvos, SC'1ll qne livessem fpito in
venlário dos bens do casal, <lllantlo existiam filhos. 

3.° Cnso: Franci,'\co dt, Oliveira Pinlo vendC'u a A!fn'do Bnni
fál:io da Silv,-l, Pl'la quanlia d(· XX:OOO!]'O()(), tllIl sdio ('111 S:lo JIlSÓ 
dos Call1I>os; entrt'tanto, a pedido do ("011l1)1'allol', qUe queria t'I't)Ij()~ 
misar ciza, na escritura, foi dado :lO imúvl'1 () v,llo[' de ·10 :000$000, 
O vendedor rrcebeu 4X :000$000, sendo 30 :Otltl!i;iO()O em UIll cheque 
nominal e 18 :OOO~OOO t'm dinheiro, e lllais UIlla Id!'a til' 40 :tlOOIt\OOO, 
aceita pelo eomprador, único valol" declarado lia t'SCI'itHI'U, nccor~ 
l'i(lo certo tl'I11PO, prOI)ÔZ () ventledtw ,I lll'('('isa aç'iio llal'a cobrar () 
valor tia letra, redusido n 2!l :t!,Hl:n:OOO, \'isto hav('r I'('ccbitlo t'Ll1 ('onta 
a quantia de lO:1GO.$OOO. COlllPHI"l'C(' t'lT\ juizo () cOlllpnltlnl", l'nt:"io 
l'eu na ação, e alega: 

quo a dívida :duizada é proveniente tla eompr:1 de um imóvel; 
que o preço esUpul:ulo na escritura foi de 40 :ooo*noo, l)l't'~:O rc

presl'ntado pela 1(,tra ajllizatia; 
que, Ile}}ois (Ie aceita :1 h'lra (' lnvratla a escritura, o eOllll)nltlor, 

réu, pagou ao "(,l1d('(lor o I)I'l'(:o (la compra (' lllais lIiO$OOO ck des
pesas, entre gi.lntlo no vendedor ('Jll dinlwin) tO: ((;(),~;OOU l' UlIl clH'fJUt' 
nominal de :Hl :000*0/0; 

que o vClltledol' fieou ele restituir a \(,ll'<l (kpois que o t'hP(JUl' 
fosse liquitlatlo; 

tlue, l'{'c<'lJelldo () ,,:dor do e}}('que, 11<10 J'('sliluiu fi letra, sob () 
pretexto til' que a havia inutilisado; 

que, ,estando assim extinta a obl'ig:u:<lo, nnda devia. 
E ficou julgado IH'lo juiz eo,llI}H'tl'llll' que a silllul:t~',ln do IH'('(,"O 

não ficou pl'OVndtl, l'llll'ct:llllo, dt\;sc' f:lÍo ntlo pútlt' () \'t'lldt,t!()r tirat' 
provnito, po)'que nillgnelll lira 11l'OVl'ilo de Sll:l inq)l'obitl;ttk, selldo 
a :I~,:iio julgada illllll'tlC('(!entl', 

Casos {'OlllO ('sl(' Iliío Sl'r:1o n'llL'titlos, si t)S l\O\;'lriIlS I iven'lll a 
cautela de I'selareeer as partes sob os pcrigos :t quI' fiC:11Il I'XpOSt:1S 

com essa sillllllaç:l.o fr,llldult'nta não s('lldo :Hhuissivl'l (';u juizo (1IIal
quer ação da parte lesada. 



Colabora.;ão 301 

VlII) DO NOTAHlO: llEVEI\ES LEGAIS 

o Ilotário tl'm () lI('vel' legal de' pn'slnr seu lIlinisliT;O a todas 
as pessúas que o solicitlll'l'rn. 

f:sse ministério é ohriga1úrio, fo!'c:ndo, salvo as e).('ll~as t<lxnlivas: 
1.0) 11ll1ll'IIiIlJC'nto físico (lll It'gal; 
2.°) incnpacidade das vadl's; 
~J.O) ll'alando·s'e de ato ilíeito. 
Passamos a 1lI0stl'HI' til' modo d,cfalhadn quais silo essas exeusns: 
O easo de doença na Jll'ssoa do nOlório, Ou de tlOl'IH:a grave em 

pessoa de sua famBia, t~ impedimento que ('xcusa o lIolúrio. devendo 
ser SlIbslituido por outro. 

Xc) caso de rc\'oluc,'ão. Núo esquoI'C{T <l ll{'vollil,';10 de IH2,'. que 
por muilos di<l.') illlJH'tlill a aIH'I'flJl'a dos lalH'liowlI(Js (!tosLI Capital. 
:;-.Jêsses dias h.'ncbrosos, se (ju:.t!(lUl'l' lH'ssoa Il'\'l~ 1I{'(~('ssidade de) no
tário para f.lzcr ou aprovar o Sl'lI t>l'st<lllll'lllo, núo consegui" a }'('Il
lizt.lcão desse ato de última vonlade, porque impossÍ\'el se-ria :tO 1I0-

tárú) atravl'ssar us Jinhas de fogo, selll ('J10I'HW lH'rigo dt, vida. 
A ülUnda~~50 c a epidemia são outros i IllIH'd i IIN .. • Il los. 
O notário é obrigado a prestar () seu llJinistêrio, ('lU (~artórin. 

nas horas prt'viamente ('stalJeJeei(l:Is, de só] a súl, geralmente d,IS 
nOve da munhã :ís cinco da tarde; elllrdanto, ('lll casos ul'gt~ntcs e 
graves, deve preslar o seu .ministério fúra do e~rtóritJ, na ]'esidt~ncju 
ou onde estiver a parte, tratando-se dl' uma dis}Josição de última 
vontade. 

Xeste CHSO. o notário d~'v(' }ll'estar () seu minislrrio com a 1ll.Í
xima urgência. em dia santificado, t'lIl domingo, ()Il·.em feriado ."C ';1'. 

mesmo á noite, elU qunlqucr hora. Não de\'e, (,tlll,(·tanlo, abusar em 
casos selllt'lh<ll1ll's, COlllO fpz cl'rlo nolúdo desta Capital, qul' dliHlla-
tio em um domingo, durante' o dia, para apl'()v:I!' um tcslnlll.('1I10, 110 
hairro da I..:lpa, exigiu o P<lg,lltH'nltl de :HIO*lHJO, alé'm da conducilo. 

Nesta hipú!l'se, o saC'erdote da lci falhou, n{ío ('Lllllprill o seu 
ministório. 

O notúrio de\'e rt'elHWI' () SPll Illinistl'rio ús }lrSSOas quI.' lhe sflo 
Jigadas '}leIos la{,~()s de pal'(~nt('sco ('m gl':ILL proibido, ]lorqu(' os aIos 
praticados ficam l'iVílf!OS de sllsp{'i~,{íf). 

() noLúrio muito l'speebhnenle dl'Vl' re('usar o S('L] minísti'l'iu ús 
parLes descollheeidas, salvo se l'sltio :ll'OLllIHlI1hadas dp Il'sll'lIlUIlJws 
a!J(IIJ;I(lor:ls. 

Essas t<.'slelllunltas tllJOnntloras, por sLla VCi':. develll S(T til' ]>Ii'no 
conlH'eimenlo do 1l0lÚl'io (' vor elc a"ollad:ls. 

Infl'lizmen1e grande é n llL'!llH'l"O dl' easos ('onst.nhllHlo :dmsos c 
pl'ejuizos ús parl(':-., ('m e()lIsl'qLIl~llcia d:1 f:l('iJidatlc dl' algulls ]lotú
rios. IH\Tandn clJlltratos {'Btn' par! .. 's desconhecidas l' ,t1gllll~ ('0111 a 
pr(~sen~:a de lestemunhas JlÜO ahonadas (' ali- t!('s('onh('('idas. 

Esses nhusos (,olllinuillll, porque os flul/H'ios cll'kgl.llll tIOs S('ll~ 
.ajudantes lodas as fUIl(:ô<'s do lwlnriadn. c :i1I1l'jos ús pal'lcs (~ aos 
.llos, IIl(,I'HIl1C'nle .slllJsel'{~V('ll1, selll Ipr, o que ('slú lav!':H]o. 

:\Ias o ahuso nito constitue l1ovidadp. l' nüo t' hrasileil'o -- Ví'iu 
da }·r:IIl~:a. 

lIa lllUilos anos, Toullipf, ('lll seu Direito Civil Frand's, vol. 8,°, 
pago !H. escrevia: 
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"Les l1otail'cs pl'l·fi'n'nl 1'<,ll'nil' lous clit'lls, d fair(' 1'I'·digí·1' 
lcurs aeles par des "elecs", qui ks 'Jllldl'nf t'IlSlIilc ú sigrwr 
('{'la <'at for! cOI1lJlI()(k, S:lIls d()l1ll~; l1laj~ qul'i 1lIOllSII'lH'UX alJlls! 
quel infolcraLle ablls!" 

E' a Tepelic,'ün da hislúrin ... 
Passamos a apollt:lr din'l'sos aios, llOS quais os nol:ll'ios niio 

deram cumprimento aos S('11S tlt'\'('H'S legais, quant() ú id('nlific!lt:üo 
das partes: 

Pl'imeira falta: a Ctll'le <1(' Apela~':1() do Hio tIe J:lIll'jro, t'lll ae, 
th' 10 set. lH2S, (Bcv. (le .IUI'" l-flUI), vrorel'i(]o na ill'C!n(::lO n. !l.O:lH. 
condenou UIll Tahelhio (' <lS (('slt>H1unhas abonadoras :1 pllgar a quan
tia de 45:10nBt·1:l, juros d .. llIú!'a (' ['ustas, il Bnnardi!lo dp Azc\"cdo 
Hamos. () talw!iüo negligenciou quanto ú identidade do outorgante 
e as tt~st(,Jllunh:ls ahonado!'as nüo () (,oll!Jedam. 

A escritura foi anutada p()r \'íeio da II1"oC'lIr;I(:<1o, sl'I1(lo, portanto, 
pr.<-'C'íso que () Ilolúrio tenha () lIIúxilllO cuidado na id(,lllific,w:lo das 
p:lrte<; c as lestcnHlnlws qLH' se HcautelelTl COIll as }ll"ov:'l\'eis u~:ill's de 
indt'nisllç5o. 

Segunda falta: a C(lrlc (h, Ap(']a(:üo de S:IO Paulo, 110 ~h·. ])1"0" 
ferido nos emhargos n. 22,~2!1, ;Idolando () vuto do r('SIH'('tj\,() rela
tor, puhlicado no "Estado de Süo Pnulo" de 21 de ~o\" dI' UI:{!l, I'C

cehcu tais t'lllhal'gos, porque fi('ou pl'()"ado: 
Que O tab('liüo que suhscl"l'Y('lI :1 pr()('tll':H,~;I() nfil'lllOIJ que nilo 

conhecin 1H'1I1 "io a pes:-.úa quo(' assillou <l pn)('ur:h:üo; 
<lUt' O Ill('SIllO lalwliün (' () ('S('J'(',"('nte que 1:IVI'0I1 (I alo, afil'm:l

ralll qUl' ü outorgante n:"ío ('Otl\P:lI'('('l'1J ao e:u'túrio, quando na pl"O
euraç':io nfil"lII:1 eSse COlllj),lI'l'eilll(,lllo >t'm c<ll"lúl'io; 

qllC' as testelIlunhas afjrlll;Il',lJll que núo <,onlwcialll n oLll()l'gan~ 
te, C'lllbora no instrull1l'nlo se afil'lIIt' o ('ontl"/ll"jn. 

Esse :lIllOnlOtHlo de fallas constitue Ulll 1'1'1'0 clússieo (' difidlimo 
de ser repetido. 

Terceira faliu: ha muilos anos, o 2.° T:II)('li<lo ])1'. Estevam 
Leüo BOIIl'roul, jú fal('l'idll, aprovou o teslmnelllo de Fl'lizarda ::\Ia
ria Alvares, no qual foi instituido henkiro universal [) I)r. Jknp
dito Eslelita AI\'ares. Pl'opos!a a pl'ecisa ;)(:ão de llulidade, ficou 
provado pela eonfiss<lo do próprio DI'. Estelila qtlt' () f('slaJlll'tIto ('ra 
falso, vislo que Fcliwl'da jú t'stava lllo,'la ú hora da tlpro\'a~'iI() l:J
yrada pejo InLeli:lo e foi para êssc fim suhslituida lJor olltra SC~ 
nhora. 

O Tribunal declarou nulo o testamento, O lalwlião não teve a 
pn'eisa caulda na id('nlificaçtio da testadora, cabendo igual culpa 
a todas as testt'lllunhas. 

O Ilotúrio t' o verdadeiro juiz dos atos que pratica, c nessa ma
gistratura tem (,1(' :l obriga~~ão de r('('usar o s,('u Illinistcrio ÚS ]wl"les 
que silo incapazes !lc contratar, que niio estão !lO goso da sua livre 
vontade. 

O menor, a mulh('1" casada, o interdito, silO inc:lllazcs de contra
tar l' li eles d('vc () nolúrio recusar o seu millistüio. 

O Jlol:.'!rin cauteloso, facilmenle descobrirú S(' 1em {'!lI Sl1:1 ])1'('

sCIl~a um llH'1l0r, lima lllulh<'!" casada, 011 I!ln interdilo, e 'para isso 
basta que ('xija a pres('n~'a de lestclllunhas, duas }leio 111<-'11 OS, que 
sejam abonadas c por sua vez ahollC'lll a 'Parte que compare('(', 

T(~st(,ll1ilnha abonada, ó aqtH'la quP o notário conhece, sabe ond(~ 
reside, qual a sua profissão, estado, se gosa de boa fama c, além 
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disso, se possue haveres, porque pelos ha\'eJ"c~ ó qne tIS lpslclllunhas 
abonadoras respondem pelos maus atos que praticam. 

Não basta que () testemunho s('ja dp hUllN.'Hl horH'stn, Clll11Vl'idor 
dos scus deveres; ó ncecssario um peso n}()llt~t:Jri(), qUl' responda 
pelos prejuizos que esse limior, (IUe {. a les\('llIl1nhu aholJ:ulol':I, }lod(o 

causal' . 
Si o Ilolúl'io csclm'cceI' estes princi'pios n <jIJalqlH'r tt'SI('llllJllhn 

abonadora, certanlt'nte ela não se pl'eslarú H f,dtal' Ú \'crd:ltk. 
Entretanto, no caso de desconfimH,':I. na slI[Hl:-.it::l0 dt, Il'al:tL'-sl~ 

de rHU lllel10r, mulher casada, ou inlcrdilo, dl'H' ti lJol:'II'io ITeusar ° seu ministério até que as parll's :lllrCSl'Htt'l1l vrovas positivas. 
O notário é o juiz dos m,ln<latos: 
O notário é tamb('lll o juiz dos pod{'n's confcridos aos manda

tários e se julga qU(' (~l-ises porlt'rc's s:lo inslIl'iC'Ít'lllt,s UIJ l'tll'tlHl J'{'\'{)

gados, deve igualmente r<'clIsar o s<'u minislt:'rio, afim dol' l~viti.lr lJllli
dadc~. 

Diversos sâo os atos llolari:Jis allul:ulos lwlos Tl'ihul1;lis, ]lOl'<]lW 
nas proeura<?)l's fallav:tIll Os pl'ccisos POdl'l'l'S: o Tri h. '[lO!' ne, de 
24 ue ~ov. tle l!J33, na apl'la<:ão n. IO.HS4 (!toclarou BIlIa :1 eonfiss:l0 
de uIlla dívida, llorqtl(' o Illandalo núo cOllferia podl'],!'s ('SI'CCiilis, 
O TriL. por ac. de 1 de ;'\ov. de 1!J:J,') na apelíH:iio n, I !J.OOO dl'cl:tl'OIl 
nula a confissão dl~ Ulna dídda de 10 :OOO:SOOO, JH)]'(jIll' o nwndalo 
não conferia poderes esp('c.iais. 

E' indisp(~nsúvel quc os notúrios verifiquem eOm fi Jll'('eisa ('flU
tda si o instrumento de mandato t'onrel'c podel'es expl'(,ssOS l' <~s
peciais para ocaso. 

O notário é o juiz tio estado'mcntal das partes: 
O notúrio é ainda o juiz do l'l-iladn menlal tias lH'ssúas que l'om

pal'('cem per~lllte ele, e só a eJt' ,enbl' ,itdga!' i<it' d('\,(, ou núo prt'stm' 
o seu ministério. Enlrelantn, tJ nol:íl'io eau!(')osn !'{'('(JlTt' a 11m lll("
dico especi,llisla, arquivando o atestado Ll:ISl-il11Lo {:Olll rl'ft'I'('llcin ,lO 
estado mental da part('. 

Tratando-se de tl'~lalllcIllo, a posi('ão do l1otúrio {. difi('ílima: 
comete uma gl'\'a<' imprudência se aprOVa o h'stalllcnlo d(' 11l'SSÚ:l 
arctnda das fll(~llldfHks menlais, tl:lJIdo lllotivo a ti 1'11 l<t II tlas, EI1-
trC'tanto, comete uma falia f..{l'avíssilll se d('ixil dl' apl'O\':II' () lt'sln
mento de pessôa que apul'l'nfelllt'nle ('slú sofrt'lltlo das f:wultlalks 
mentais. 

Em face dC's(' t1ilt':'mn, r}ev{' o nof;'ll'io agil' com a lHaXIIlW C:lll
tela, ter á precaução ele arquivar ° ah'stado pnssatlo VPlo lld~d iC{j t'S

])cei:.l!ista c aprovar o testamento (',Olll II presença dt, ll'sll'lllUnhas, sa
bidamente ahonadns. 

De um caso raf-O tlú no1Íeia o Ar:. do Trih, Ih' Ap" Jll'of('l'idn 
em 22 de Set. de 1938, 110 ng. n. 4:177, confirmando sC'r proC'('t!pnt(' a 
dúvida levanlada pelo 7,0 taheliüo tia r:apil<ll que se recusou n Ia
yrar em suas notas Ulllfl procuraç:lo para alit'Il:H::1o d(' IWlIs d(' ]':dz, 
como queria f::l:wr uma pessôa, alat~ad:l de l':I1'Hli'ii!\ lO lJrivadn tio liSO 
dn palavra, eIn (,ollsequfoncia a d(' ulli ielus apoplético c derrame ('('1'e
bral. )'lcrece d('stnque o notário que assim pro('('(le na pdlie.:t (lo 
seu alto ministério. 

O notário deve rceusar o seu ministério SCIll!lrC qne constatar que 
o ato é ilíclLo Ou imoral, porquanto de um ato ilieilo, de uma CHusa 
ilícita, não nasce obrigação. 

As célebres escritul'as de contrato <1(, l'~\s<ml('nto pelo qU!l1 duns 
pcssôas de sexo diferente se olH'igam a viv('l' junlas, dlll'Hnlt' um c('r~ 
to tempo, é o ato mais vergonhoso que o notário pô(le pr:lUcnr, 
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Afirma-se que êssc contrato (~ CUltllllll no Estado do Piu'anú l' em 
outros. Estados. 

O uto que nprescnla um cnrúter ele dólo nu fl'nll(k dev(' SPJ' 

recusado pejo notúdo, c assim c (IlWndo as 1J:1J'ks Jl('(j('IJI'HIll h'S;ll' 
o fisco. 

O nolúrio que tem eiência de que as varks llrl'tendclIl lan<lr 
cserilura de venda c compra por 1)l'C~'O inf('J'ior ao rl'nl, para pre
judicar o fisco, c presta o seu ministi'do, f:l1ta ú sua dignidade pro
fissional e torna-se dllllplice dol' llIll ato doloso. 

O nolúrio cauteloso pôde com facilid:ulc esclarec('r a verdade, 
O TrH). de Jus!. em al'. de 2R de F('\,. de 10:10. no ng. n. :1084, 

julgou nulo UIll eontrato, no qual uma das pnrtes leria a h()nifi(~a~:üo 
de vinte róis por ])oule ,'cndida, e eCl'tanwntl' o f:tlwli:lo que lavrou 
esta (~scl'itura ignorava o disposto 110 Cod. Civ., arl. U;', !1. IL. 

D A Escritüra pública de reconhecimento I'at,erno 

é bastante para os filhos naturais haverem. a he .. 

rança. A quem LI",", contesta a qualidade de filhos 

silnplesmente naturais, incum,be (l prova ela argu~ .. 

ção. - Costa Manso, - "Votos c acórdãos'" p. 5<1. 



Apontamentos sobre o Registro Civil 

ARNALDO LEAL 

o Decreto Federal n. 773, de 20 de SetrmlH'o de lSnO, (leelara 
os meios de suprir a cCL'tidão de idade pill'a o (~aS1ml(>1lf.Q, "lla falta 
ou impossibilidade de aprescnUlção da ef~rti<lão: a) - do l'('g'j:;;tl'O 

civil das peRsôas nascidas a partir de 1.0 de .J êllLCi 1'0 de 1.,sR!>; (~ h) 
- do assento de batümlO das que nm~ccram autes dt>Ksa dat,a", 111'('~ 
vendo, entre êi'ises meios, "a justif'ie,H:ão pl'lo depoimetlto de duas 
te~;temunhas, perante qualquer juiz do cível, inclusive o de órfão~, 
o de casam.çntos e o juiz Ilr pa?". 

O deereto n. 481, de 14 de .T unho de ] .890, que dispunha Rôhre 
O processo e a eelebrrH.:ão do casamentu, ('om dispensa de edit.ais 
de proelamas, preecituava que "a faellldade de dispensa é (~nHce
ditla pelo juiz presi(lente (lo ato do (~asam(,lIto, (labendo, Sf> ôste fÔI' 
o de paz e negar a dispensa, agravo de peti(:ão ao juiz de direit.o", 

Os decretos posteriores, ns. 5.G..t-2 e ] H.G4~, de l.!)~"";, p 4,.R57, 
de 1.939, e 5,:318 de 1.D40, ('0I1f'erjrmH ao jui:t. de ('llSilmcn1.os (ao 
juiz L1e paz, portanto) a eOllllwtêll(~ia de })l'Od'I-iSal' 1ais jllst.iI'iea(:õ(~s 
e determinar, <1u~tIldo se t.ratar de vOlltracHÜ~S naseicloR lia "ig-êlleia 
do Hegisl'o Civil, que essa prova supletiva ~'l('ja iuserita no (~Hrtório 
em que He estiver proees.<";<llldo li hahilita(:âo. 

Quando entrou ,em "igol' a Ipi do ne~:dstro Civil, illstituida 
peh (le(~ret.o n. 9.886, de 7 de l\ITal'c{o de 1.8KS, os (~asalll(,lli.os, Ilf'sia 
Capital, fôralll, durant.e algulll tell1!H)) pn'sididos ]leIo 1\1 .• rlliz de 
Direito da 1.a vara civpl, eOllforme se v(,J'ifi('H dos l'e~pcctivns autoR. 
exültelltes llO Pal:l(:io da. .TIl~tit.,'n, !lO (';i1,t(í,'jo elo Tk. 111"{\IH·is(:o '111'1-
peIll<1 Alvc,..,. PmÜpriOl'H}pIÜr, PSNll a1"l'iblli(:ií,o foi 11'<l.llsfpl'idu, {'m 

carúter (lifillitivo) ;]OS juizes (Ir paz. Pl'rantp êlC's, d('sile l'J\t.~o, os 
interessados scmpl'C pl'(~ferirê.tnl, ])I'OVeSSíll' as jusjjfil'u(:iJCR futulta
das pelm; eitados decretos 481 (' í73. l~, tamllf'llL, lH'l'illlte \~IC's, se 
proecssavam as l'.awms l'íveis (le }W(llWllO valoe, {'illllpe1i"lli'-i,t qHe 
foi eliminada por ex preNsa (lispm.;i~ilo ennt,ida no <'II'L 2·~ do (1e
ereto estadnal 11.° ll,();i,s, (le 2fJ de alJl'll último, o <lua] silclJ('iou 
sohl'f' as demais atl'ibuü;c-)f'S do juiz (h~ paz c de (·,asalw:lILos. 

Por ocasião do advrllt.o elo de(,J'cto-lei lI.o 1. (iOA, de 18 de se
tembro de 19:39, e da public'ut,:ão do allt.e-projeto da lleJ'oJ'lllH J ndi-
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CIaria. do Est.ado, apreensivos ficaram os serventuÚ.rios da justiç,a, 
de paz deante da designação vaga notada nos arts. 74:3 (-~ correla1os 
daquele estatuto, onde se lê: - "Af; ,iustifiea<;ties refi uC'l'idas serão 
feitas com a ciência do órgão do l\finiNt{'rio Púhli('o p .inlglldns lwI0 
j'U,1:Z". .. "Para a dü;;pemm de pl'oclami1s, 1l0~ ('a,SCls (~l1I que tl ]('i 

a permite, os contraente,"", em petição dirigida ao ju'Í.:"... Toda
via, da leitura do art. 745 parecia não haver dúvida Rohrl~ qual o 
juiz que deve intervir no julgmnento do c(/sa'l'nntfo (~cl(;brarlo c'm 
im·inenfe risco de vi{la, sem a presença da, Q.u,tor"id'(fde cO"in]J,ctcnlc r 
isto é, na am;ência do juiz ele pa? c de ca~mnlC'lIjns, ['ato, :di.:í.N, 
muito raro, cujos termos e atos. em obN1Wncia 808 nrt~. 19f1 e 200 
do Cod. Civ. e á praxe jamais alterada, de muito,..; <lnos, senl}H'C 
teve o seu início perante o ofieial uo l1cgistro Civil, o profl:·wg:ni
mento no juizo de direito e o término no eart6rio de Ol'lg'cm, em 
face da im;;crição do casamento, mediante sentenç;a do magistrado. 

No número anterior desta Revh:ta, á. púp;ina 41, l(;I'IIH;;(' fI~ es
clarecimentos com que fomos honrados l)e10 I~xmo. SUl". l\Tillistro 
Costa J\fam;o, relativamente á iHa1t.el'uda eompetêncin do juizo 
de paz 110 processo do casamento, o que nOR paI'et·/~ (·()llVmlh'lll.e I'{!

produzir: - OlOR juizes de paz, ex(·lnida a 8uprr:-::--:ii.o (10 pl'Ppal'o 
das ações contenciosas, continuam com todas as [t t,l'ill\li(:(~e,"l fjlW a 
legislação anterior lhes confere. H, p('raHt(~ o e'lpriVll() de pa~, qne 
é o oficial do Registro Civil, (~ont.il1uam a prnces,"mr~s(' as halJilitn
çõeÍ'l ele ca:=mmento." 

E' o que se observa nel-;ta Cal1itnl. A praxe ntlot.:Hla pelo:"l :;rr
ventllfLrios, juizes de paz e cllradorcH b'm sido fi s(~g-\Iillte: - apre
sentadü-: os documentos exigidos pelo fll'tigO 180 do Coe]. Civil, o 
serventuário faz DA autos eonclll~(js ao juiz d(~ pa1':, (JlW (lespH.l·lw: 
- "Dê-se ciência ao Dl'. Curador d(~ Casamentos". Rr: ('sl<1 1111l.0-

ridnde nada tem a OpÔl': a habi1itaçHO pl·OH~e~.,,]e na forma eomum. 
Quanüo ha qualquer justificu(:lí.o, processa-Nr ela 110.<.; pl'úprios ilnlos 
da habilitação, conforme preceitua o <1l't.. 87, letra li, (11) (~ibulo (1('
ereto 11. 4.857. O Rupra mencionado (lesp:l.C'ho (> dado lo)!:o após a 
conclusão dos depoimentos. O Dl'. em'alIo]' 1'15,0 ('omparecr itx ini
quiI'iç~ões. Delas, porém, sempre tem (·.ii'me-ia, opoJ'tmmmPllte, pal'a 
requerer o que julgar eonveniente ú regularidadi' (lo In·(wef.1so ('tH 

geral, feito o que o juiz ae paz proft'l'c a 8ellt.tm~,a, COllHI St'H1pl'(, pro
feriu, embora se trate de habilita(;ão (~om 011 sem pnhli(~al)"w de 
editais. 

Esta exposição poderá pal'eeer a muitos ocimm, (lf'sncér.-:~ii
ria... Não ha tal. No interior do I~staao, variam aR illte!'Jwe1.a
ções dos art. 24 da Reforma Jl1di~iaria e 721 e :-;eus (,ol'l't'lnt,(ls (lo 
Código do Processo Civil. Em cnnscquência, a]p;nr('s )o;e intf'rpreta 
que a abolição de que trata o alwli(lo art. 24 (~olhell, tambl>l1l, II 

competência do juiz de paz no toeante ao julgalllen10 das justifi
cações j e noutras localidades, embora admitida es~a emnpctt"ncla, 
as inquirições só se fazem presente o Curador. E' faeil ca.leu1ar~se 
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a serle de delou.gas e prejuizos cQllsequentes, tudo o que Re nOl'ma~ 
lisará, certamente, verificada a orientação acertada que sc observa 
nesta Capital. 

Noticiou-se, em junho último, a cntrcvi:-;1,a concedida por alto 
funcionário administrativo estadual, prpeonizando o rcrolhinwJlto 
dos livros do Registro Civil à Repartição elo Arquivo ao Estado. 
Passaria esta a fornecer, então, as certidões TJe{li<1[lS pelos inte
ressados. O Estado cobraria o dôbro do preço atual dêsses d()(~Il· 
melltos C indenizaria os respectivos cartórios. 

~Tnstificava a medida em apre(,;o: - a) 11 eon."üdrl'll \'('] fonte (le 
renda estadual; b) não seria saeI'Ífi(~atlo o int.eresse púhli\~(); e) lJin
guem necessitaria dêsRes doc'umelltos, mellRal ou <111ualnH'llt8 j li) 
poucas pessôas teriam precisão (1(> retir;j,-los mais (1(' nH~ia dnzia de 
vêzes em toda a sua vidaj c) no Hio Oral}(le do Sul, o ... Arquivo PÚ~ 
blico já tinha eSSa atribuição, obtelH1o renda (le dU7.t'lltos ('Oltt-OS 

anuais, etc, 
O sistema preconizado Reriu fatalmente desêuüroso, Rob t.odos os 

pontos d{~ visül. 
Vários diretores da Associa(,;ão dos Serventuários de .Tusti~a 

foram ao encontro daq1lt"Ia alta :llIt,oridll(le (-l.(lministrntiwl f' tiVf~~ 
ram COm sua excia, rordial (~llten(lilllento, EshHlon-se o aS'iHllto, 
e com base nos fatos, na exposi~ão feita por ser'\rp lltnÍll'io,,,, ('Otn 101l:.:-a 
experiência no t.rato ('0111 o pÍIhlit~O, evidelleioll-sc que qllalq\lrr 
lucro peculliúrio que a illovação propol'vio!lnsse ;-IOS (~()t'J'('s PShl(lllais 
D seria com sa(lrifício da co1etivic11Hle, Os illV'l'esN;-ü!oS l'(>('f'h('m, 
present.emente, em poueos miJlllto~, 1lOS ('[ll'tÍll'ios, (!'l ('(,l't.íclõ{'N rlp 
que necessitam, Hellletidos os livros ele i(dns ns l'('(',llltO'l do I~N

tado para aquela Repartit;,ão, (l{,lllorada e (lí~p('llllinsa st'l'ia fi obt('II
ção dos doeurnentos pl'etentlidns, dos (}lmiR, cx('C'tmu}os os e]('nH'nlos 
integ'rallt.{'s de popnlac;õcs rudimcll1'<1l'f'S, o indivíduo lJl'.e!'Nsit-a ill(l~ 
meras vê~cs, por múltiplos e ab! imprevistos motivos, IM'i dh'('l'<..;;JS 
faseE.; da vida. E' para sc matricular 1IOS divcl'~os l'SÍ<lh01i'('illH'll

t.os (le ensillo, mlR lill1la$ de tiro, rOllscg'uIJ' a eal'trirn <1(' id('ld idad{', 
profissional OH militar; (~ para illg'l'(,s~<ll' no fnll(,iollali~,lll(), 11;1" "ÍI
rias at.i\'ida<1es ela indústria {' do ('ompl'(',io, em ('('rio" prol·('.'';~os .ill ... 
diciários, no mag'istél'io, em (leiel'JllinadHs {~oJllpalllliíls dI' pJ'('\'idt'll
da e Nodc!lac1es dr rxplOl',H:lln (:omel'l,ial C ilJ(lustrial, -- quI' 1<lis 
cct'ticliies são !-io]irita(laH, selllpl'e eom l'l'lativH lIt'g,t'lIf'ia, TI Os t'i1a ... 
dos proventos ah:illH;ados pplo g'Oyi!rllo l'io-g'J'alUlrnse tlizt'HI l'{,!~~ 

peit.o a algulls anos em qne 0"1 li"l'oS psti'l'crmn no Ar'fjllivn PlJidi('I), 
de conf'ormiclu(lp l'om pl'eepito (lo t1(~('rd() illl{wl'ial 11.° D:-.I!i(i, di' 7 
de março de JRR8: o primit.ivo l'pg'ulamell1-o da 1pj elo Ht'gisl.t'o Ciyil. 
"POSl(Tio},/'J/(,lIfr, rm 1)irfw!c do drc-,-('fo t{. 1R,!5-i.::, dI' ,'li .-7(' dr
zwmu-,-o de 1928, 17, 'tncnci011f1r!a. rtJ)("l'!i~·ti() foi aufori,wda a dn'o!-t,c}' 
110S .'i('rN~i1luúr.jo,'i os referidos livros", 

Este tópico grifado l'f'pro<1uz () fil1al da eOlHtUlit~at;ão ofil'ial 
diH!11clr- Estado, arquivada na. Associação. 

-
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o decrdo atual sôhre TIt'g-ist.l'os Púhlil'IIS (IlY :i:lPi, dp ~!) (h~ 
fcvcrriro último), 't'I'Ill'odllzindo ill'ligos <[11(', a J'(>,'qH'ito (In 1I1,jl/\l'ia, 
COll~tam dos illl1.í'l'iol'(''''; ([(l('rdos IIS. ]H.(),J~ d(~ lfl:2H e ,U~;i7 de l~j:~!i, 

atE'llde ('ab<l[J1lf'lltl' 1\ (\',da 1'('I'ie dp ('Xig(\ll(~in:-;. Vi:-;a () illt(,l'I'SS(' dil:-l 

POPUJ:H;Õl'S. Evid('llC'ja o ,,"101'. a ('()ll\,(,tlit'll(~ia do {'ul'túl'in do HC'
gistl'o Civil, sob {! l'Pspollsabilidildr- di' l'ullt'iot1;íl'io ('xppdit.o (' ;U~('S
si\'C'! ris padt's, pal'H tjj{,lldt;-las ('()1l1 iI lIli:-;l('l' lll'g:['u(~itl. IlO mOIlH)Il(O 

OI)(JI't!lllO. pJ'{~S{'I'l'\'(' qll(> OS "lin'o." I' l"lp(·is ])(\['j,('IlL'('rüo ;10 ,lI'quiyo 

do ('I!I'liÍrio, illíll'fillidamt'llte" (;tI'!. :!()); "tln todos Os J'('g'islros r(·i
tos ext,l'ail'(1, () ()fit~ial, cm livl'os .. tlllút\s, Si'g'llllito os lllOdl".los llsu:ds e 
isC'utos llc ,sêlos ,(;t>rtidõer-l l'csuBliclas, ('IIL illlplir'aftl, Sl'llrlO a paJ'!n 

(lesbwúvcl, pntregne no 11l1.f'J'l'ssado" (<l.I"L :11), (~mdlt)f() dt~ (:lIjlJ livro, 
ao filldal'-r-lp, {~ obl'ig-a1()J'imllentp f'llviado

J 
clC'llÜ'O tlí~ 1.i'ill1.a dias, 

sou pena de l!lulta, <to Al'qui\'o (ar/".. :l:!i, I) ql\<l1 (',.,r) 1J(J(!r;rú dar 

ccrfidlJ('s tm ca.'i() de Z'tl'({a Olf dd<'J'iorrl(íIrJ dos lim'o,,; ori{jil/ais, 
facililai/do, po}'ém, as ptsquial;'; c !ol'J/ettlldo dOJ/l('n{o;.; IÍs Il1Ilori
(fades fedtrais, 110 (11ft fâi' do úlfl'J'(,ss(' dos :,Cl"pi('os da UI/ir/o" (art. 
:l::n; spndn que "os tir1'lIs de 'nu/s/}'IJ, sa[l'o ('liSO dD j'()rça ma/or, ou 
e.riuência. l('ual. 1/1/0 ;.;airifo do ('(f1,túJ'ifl }'('sl)('dil'o, J)(Ji' Jltl/IIIIIII, mo
fico OI!, pt'(~f(?:rl()'J (al't.. :!li). 

no (\X]lo;-,to ('ollt,lw',st' (jlH' a }H'('('llllizada lll('ditla do t'(~(',()lhi

l1lC'tlh) dos lin'os dC'PI'lHkl'in tI(' prof'Il11(lil (' t'ildi('ll[ Hl()dirir';ti~fto da 
h\L fedl't'al yig'C'ttie, Ht'11'og't'aclat'-sp-in, C'llhí.o, aos pt'(~el'il()s do pri~ 
mitivo Rf'g'ululllC'Ilt.O da lei. do HI'g-istro Ci\'il) ebdlOl'iltlos ('lU ('OJlSO
nfLtlda (~om as 1leeCNSi(lades e eOllV('Hi0tlvias dueJlU'la [~po('a bC'lU re
mota. 

o O legatária, como terceiro prejudicw1o, tem o 

direito de apelar da sentença que julgou a partilha 

feita em desacôrdo com as disposições t,estamcntá· 

rias - Rev. Judiciária, 1/73. 



Codex Minimum Plurimus 

(Para a R('vista da AAsociac;:ão dos 
S{'rvt>nt.uários d{' Justi.;:a) 

ARYEMIlt M. MARCONDES 

Nu::.\ disposi(:ões finaiR e tl'am;itórins elo Cot1. Pro(', Fl~d(,l'al, 
fieon estahcIC'l'illo <-llw as leis de ol'~ani~.;açã() j!\(li(·iúria r os I'(':.ú
DleJlto~ iIltel'llOS dos tl'ilHtIlUiH Se' ntlnplar'ialll .í.s disp()si(~õ(,,~ di";!-;It~ 
C(J(l., qne sobre lmHl~ c outrm; pre\,(I]t'epf'tam. 

Na l'('o!'l-!,Tmi:·w(:üo jlldi(·j<Íl'ia (lt";:-·;t,(, Bslnrlo, (l 1\rilljstt~rio P(l

blico teve maior 11escIlvohilllPlllo para qlh~ aLen(lpsse ;Í::;; llOyn" 1'1111 .. 
ções m'iaclas pE'lo eódigo. 

A IllHg'istl'a11l1'(j t<llHhrlll roi 1·(\OI'g:H.llislltla, l'(ll'<l o qllC l'l'ca

ram, na ]1l'illl('ira illSUJll('in, dez(,lIo\'\.' (,<lrgos de jnizrs ndjllll1oS. 
Entre .olltras at]'jlmi(~õ('s, l'l'til'ildas (ll)s jlliz('s lltulllri's (las oit.o 

yaras eíveis da Capital, l'o-j (lc",lo('nda pilt'il os juizc;.; f!(ljuu!os a I'OBl

pctência p:tl'll ('ollhreel' p jUlg'IlI' os pl'O(''(':-,;SOS e illeidf'J}[es das falôn
(·ias. 

Oito são as Vll.ras elveis c dezesseis os e<'1rtól'los pOl~ onde se 
distribuem os pr()ce~sos das fàlêneias na Capital; cntrptmüo, o lVli
nistério Pi'tblieo sú tC'In dois representantes: o primeiro e o ~egnndo 
curadores (las massas fa1idas, 

A lei de falêneins {~ ant.ig·a e n. que está em vigor eonstituc ligeira 
modificar,ão da anteriol', que é de 1D08. 

Em todos os pahwR, ap{)s a guerra de UH 4, <l. h~g'islaçãn sofreu 
grandes e fundas alterações, COIlSCQUf'lltC8 do IH'ogrf'sRo aeelel'ado 
que se vem verificando at.é os nossos tlias. O que se denomina hoje 
direito social foi, durante longo período, chamado direito jTHlustrial; 
cuidava êsse departamento do Ralwr jnrídico <la pl'otC'I,;IW <10 operá
rio e hodiernamente da eIaRse tJ'abalhadora, depelldellt(~ de l'mlH'cgo. 

Entre nós, no Brasil, a h'gislae,;ão social lHHla ficou (]rwclH1o 
a qualquer outro país civilisado, ]\1<18 a legislação (~omer('j{\.l pro
priamente dita, no qlle eOllC!ernC ás falências, t.eve lIm~~ illcx[Jli(~ável 
paralisação que se não compa(lcce com fi. atualidade. rramlH'm o 
governo do Estado deixou ri margem uma necessária e clamllute 
reorganisação do :Minist.t~rio Püblico, Fiem ateuder ao desenvolvi
mento dos llegóc;ioR, ao (,l'0scimcnt.o da população, ao uOlHiuio diJS 1'c-
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lações comerCIaIS intel'nas, granuemente (l(,sf'nvol\'i(I<I~, (l(>~de (Ine o 
comércio exterior ellCOlltrou OR obstú{~ulos das dUlHl.<l(];-IH lJarreil'as 
alfandcgúrias. 

Para a atualidade, mesmo ]lO I'('~ime da ll'i dl~ f;-dt'lleia:q em 
vigor, não se eompre-entlc a. possibilidade do l\fillisit~l'jo Púhli('o pxe
cutar todilS as slIas funções inel'cnh'.,,; ao eUJ'go para a satisfa<.:ão da .. " 
iinalidadrs de ordem públi(~a, ]H)l'41lP, mt CapiUd, í~le tem s6mcIll.c 
dois repl'eSelltalltps, ;.;pm (plalqlJ(~r ap:entc anxiliar ou adjllllto a 
quem possa eOllfiur algumas das sll:ls múltiplas flJnc:õ<,s. Rof're ('0111 
isso a própria Ipi e cOm ela a ord{~lIt públieH, Pl'OfUlldillHPl!l;e ft'rida. 

O l\Iinistério Púhlieo, entre lIÚS, não U.'1ll ll{'llllll1ll p]plIlptll0, 

além das I)oueas pÚI2;ina:-; do proeesso iJlie~ial, pnl'a tleft'IHlf'l' o;.., pl'lll~ 
cípios vü;ados pela lei. eles de que (~ njnizHela a fillt~ll{~ja 011 n lwdido 
de COllCOl'data, Decl'etada a falêlwia 011 malH]ado qll(~ ~e pl"(fssi~a. 
nos ulteriores terlllOS da h~i o pe{lido 11(' (-'oni'onlatn. í\ i'lll'adol' das 
massas falidas começa a se (l1': .. ;}o(',}]' do FOj'H1H, ('Ilt dilivt,tli,ja, p;ll"1-1 

assistir c fisi:alislll' a arreeaila<:ão. Sl'm p('J'der dI) vist.a 0<"; \'Iírios 
incidentes flue ('luTeiam riÍg'illa~ i' ]I(lg'iwl~ dI' Pl'O(~l)S,SO ('0111 a sWl 

constante Íllh'rvpn\ào millistf'I'inl. 

O clIrallol' deve tambem <lssisl-1I' HOS lpilôps l' li / udo qHC' O('Ol"l'C 
na fasp pre]larHl'6ria ou lns1Tllti\'<l da sitlilil'ttll('ia, (~O,tl() na liqltl
dação })l'OpriaIlH)nte dita. 

Dois ('Ul'i.)(lOl'C'S t0m que atende I' a 1-()ílllS ilS diligi;Jwi1.l..." 1111 pl',H;a 

e 110 Pali'u'io da ;rus1it;a. ('ontra todos os jll'itlf'ipios dI' J'í, .. ;ií·i!, dt'nl !'(~ 
os qUlliR aqnrlf' qne, pl'opriedade gcral dos ('orpos, lliio lldlllih~ íjl1n 
dois Ol~UJwm um f'Ó lup:ar 110 espa(~o (> 1(11(" pelo Jllf':->Itlo llloti\"o, ;1 
llingnem é (lado o dom da ubiqnid:ul(\. 

Por pstes motivos, eis v,H'ias (liligl\lIí~LilS l'('(l]i:l.ilda . ..., lIa ,';;tla dos 
jnizps falta sf'lllpre o (,ul'[I(10'" quo (-'Olll i:-:s() }wrdl' ('ollIH-'('ilJ!í'1l10 
que 11lllll'a pode fiel' supl'illo por Illlla ligo('iril ]pi/III'H do,,, i.11lt.OS, ;ISS0-
berba<1o por tl',JUalllOS qne êle llUI\('a pod('!';Í. í'Xt't'111aj' t'llI11prida
mentr, 

Es..,a sitWlt;f'W nbaip-, d('Silllilll1t () úrg:ilo lllinis/t'I'i;l\, pt'10 (',1I1S(lt;O 

e Twla ÍJltiHUl e()nVieí~ã() (le qlH~ lh(~ é illlJ1ossin·] ('lllllpl'iJ' 011 silt,is
fazer a todas as l'xigências da lei. 

O l\Iilds1.t~l'i() P{lblit'o, na jllsti(;:1 l'l'illlillal, i.d('lll do..., PI'()lllot()I'(IS 

para eada. "ara, ailHln 1em UdjUllt.OS n ou1l'O;-l si"í.o ('Iltly()('(!dos pill';1 il 

suhstitujt~ã.o (los que se f'lleolltl'am ('lU g'oso (lp f("ri,ls OI! ;1 rns/ ndos 

pOl' moti\"o S1l1Wl'\'Plli(~Il/,p; todllvia, os slIhsli/uto, ..... ,,!lO ,St'1ll1H'(' ]lI'O
motol'f'S p-Í1blit'os, o qne uno (l,('oIlIPl'(' IlCl (',lIratlol'ia di' 1I1<l",'-;ilS r;liidIIS. 

Afigura-~c-lLOfi que o g'oYf'ruo b(,llt pO(ll'ria atende!' 11 t~s:w lllal 
estai' do l\'[inLs1ério Públi('o J'alifllf'lltal', f~ritlll(l() adjulltos OH ;l12:1'1I11'S 

DllXilial'es ClII ('at1a llma das V<Il'HS, dando-lht's o PIl('ilq!'O dns dili
gências fÚl'a do Pa1ál'io da .TnstÍt;a, dI' a,ssistiJ' c fi;--:(',ili,s<ll' ,I" (JI'l'P
cauaeõcs e os lei\i)('s e f'azf'lHlo l'l'lat.úl'io ('if"('lI11shulí,iado t' in ['m'wu
tivo Ilara que o juiz e o (·uradol' pllClt'ssnn, (·nda \l111 lia..; ~lJas HIl'l-
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buições, melhor se oriel1tUl' e-ln ('aela caso, dessa forma ~lIpl'id<l~ ns 
lacunas ue que plu1eee a to1a]i<l1111e dos pl'Oet~NSOS ll.jllizadoN. 

Para tanto bastava qne () g·OYerllO, seUl ónuN para o (,I'úrio, no 
invés de admitir eKiag-iúrios 1:kàt1êrniem-i, Jlermi1-is~H' (llJe Os 1l0VOS 
bachareis, nos dois primeiros allos {la ,sua formatllra, tivessem 
opol'tunidacle de pr<lt,ical' Plll juizo, llwdiante a simplt's relHl1uer1l
.ção dos emolumentos que ermn atribuitlos aON t'uraclores por essas 
diligências e de outros que atelldesst'm ú prat,i(~a de atos lle(~rsRárioR 
re,-!ueridos pela curadoria e ordenados pelo juiz. 

A falência é a resultante de uma anormal i(hHlp rujas ('(} UfmR 

se produzem como consequêneia de múltiploF. e viHiados fpll{mWlIOR. 

Sin~:mlarmente, isto é, em cada N1S0, a falêllt'-ia pndp ser fl1.1to 
-de jncompetêllcia, falta de previsão do f'omer(·iante, (~Ol)lO tarnlwm 
pode ser imprudência, negligênr,ia e muitos out,ros fatores que (~a
rat.erisam a eulpa sem ('(mfi)J:ural' o d610, 

De outras; feitas, fi falência se produz por um fC'n6nu?llo dr- 01'_ 

dem g'eral, previsível ou irnprt~vis'ív('l, pOf'Í>m inevitúvel, e. as slia~ 
cOllseqw!l1eias são, por vêsf's, tão graves e de Yn~1 as pl'OpOl'í:ões, 
qlle prOVOl'am ]pis lle emergência, ('omo fi:>; qne il/'tprmillalll ll11m 
moratória geral, a snspC'llsão lf'g'al dos paganH'ntoH ou (le exe(~ll(:ã,o 
de dívidas, auxílios peenlliÍlrios forlleeidos tlil'{'!auwlIto pelo EHtado 
ou empréstimos por ('sÜtbeleeimentos ofieiais de er(~dito, tendentes 
a minorar uma situação de "crlwk". 

li'ól'lt disso c dos e:lSOs qlH~ diríamos normais e 'lne d(~1erlllinam 
a ('e~sação <los paçmmcntos e do (~U1llpriltlellt() das obl'ig'(j(:õrs, 11 fa
lêlll'Üt Í> pr(lí'urada, {. prepat'iltla, do mesmo lllodo (111(' o ag-{'n1:e 
parte da "('og'itntio" ;Í "Hlf'ta optata", num r;ípiílo ou ]ong:n pl'l'. 
enrso do "it,('l' criminis". 

A t'Ulll:i'i() ol'g'âni('ll elo ~Iillis!í~l'i() Púhlieo. ('IH (~:tda !~ns() sillg'n
lar, lwla :'ma 1't"peti(:üo (~Ollstant{' r dintnrn<1, {> de llotflY(~1 l' iluln'c's
eiJl(lín~1 impol'tfuwia lia vidil Ho(d,d, ('t·mtí'nlliNl. f' jlll'ítli('n. J)(~la 

df'lWnd(l a. aL\'idad0 jndit·iúl'ia, C'mhol'a Nt":'ja o juiz o sllIWI'Ülh'lI
tlí:'lltc dp ('1](1a llllHl <las liqnidll(;ô('N fOI'l;<](las, qne são afilia] () pro
(~PSSO da f'a]i'-lleia, llllm st~ !'()j](~llrso (,t·t~ditóri(). 

() Estntlo E'lltrpg'a ao elll'adol' daoS IllaSS<lH falidns () (lrs1iflo da 
colt>tivid<tdc (',otn jntnit.os que lliío sito flP('llUs fisí'alis1:ld()J'('s IIHlS de 
ag'PlüP, l'om at.ividade IH'(Jpria p ampl:J, com autoridade que S('lllpl'(~ 
foi \)f'Jll ('()JlljlJ'f'l'lldida. pl'lo 1fl<tg:isUado, pOl'que t'lí' d('t'C'Jl(I(' li ol'(lplU 
públil'íl, f'llHlllHllto que OH illtt'I'('ssadoN ('()Jl('OlT('1H :1]H'tlilS IW lut.a 
pura a rlefí'~a do puh'illlônio pl'ivado. 

Heduzil', pelo lJÚlllerO, a í'i.l!w('idafll' al iYil do órgão lllilli~t('
rial (. limitllr a:oi fIlllplHH de:.;fillll~i)L'S íla ]pi; é t.ornÍl-la ill('fj('jt'llte; 
e essa im'ilJweidade, IIUHm pot~ll('ia la!Pllte, (1)!uaJ'(hltldo 11 iU!PJ'\'I'l1-
(;ã.o de seus agt'lltc's, ('tll l11lDH'l'O P (j1l1l1idnde, (., Jl(wi\'u ;Í oJ."d{'nl pú
blj('a, ;í cí:oJlomia. naeioJlal, ill('L'lltjYIllJ(lo o (~}'inw, ill'l'HSt<llHlo illdi
viduos Ú prú.tit~U (lt' atos (11H' j:!1lwis se yerifiNll'iam, si, o EsbltlO 
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tivesse a vigilfmeia cou:-itant,p, munt.elL(10 Ullla pl'ofiJaxia l.elldí'llte 
a evitar êsseH males. 

E' com C:-isa clc\'fl<la Ilo(:ão que o gnV(~t'lI() pl'{'('isa (~t}('ara.l· o 
problema e cnh't'gii-lo ao estIH]() dos tt'(~l1i{'os, Wl CSf('L'Ü dêl sua ('Olll

petêneüt l'pl,i"iollul, (:()lliJ)J·cí.'llLlcll(lo fJ1W, por IlH'llJOI' l~ nwis }II'("\'i
dellte que seja uma h~i {,('dera.l, l'la lIãu l)l'o<1uzil'ú os SPU:-l eo1.inlndog 
cfeitoR, :-;i não 1 in'l" utlla oq.!;l.tlli.''IaçiÍo allL~qlHHla dc <Ig'c'lIkH Vílpa;(t::3 
de cXN~IItú-ln, em llÚlHi'l'O c qualiflad(~. 

O qne :-;c passa aiw:l1lt1('ute no I'tlrn <1(>:-;t.a Capital l~ um tl'ísb~ 

reflexo (lêsRe abntHlotlO em que t:-;e l'lll~(llÜl'a votada a (~xce\l{)io da 
lei das faWllcias, pela illlpo:-;sihilíllnc!p d(~ O~ dois LnJicos re}lf'('SE~I1-

tanh';'; do ]\.filli::.;tl~ri() PúhLieo, ('()mpleLanwlllu .h>,'iapfll'plhaüo,"(, agin>lIl 
amplamente em ch'fesa dos Rãos vri111~ipi()s e dp 1'l>j)I'l'SSÜO aos nllllIe
l'OSo~ delitos qlll' se })l'atienm Ú soynhrll tlc;-;sa I'ol't,:aüa illiltividadC', 

Si o goverllo tomar qllalqll(~r llwdilla 1Ii.\.;se st'lltidn, mesrtlo quo 
seja cautelosa e de modo PXIH'rimclltal, df'sde log'o \,t'I';I, ns t'('RII1-
tadoR e terá a gTatidão rlas nllIILerosas vÍtilnas l[1Il' ahrange todo o 
comércio, a illdú~tI'ia c () si:-;tcrna lnLrll'hl'io Olt dt~ {'I'l>dit.o lIão ,S/) de 
touo o tcrrit61'io n,wiollul eOIllO ainda do estrallg'f'iJ'o, que d('S('J'l~ dn 
lei c do seu processo, 

D A responsabilidade do comprrnlor não s~ ex

t.inguc pela sua morte, transmitindo-se n seus /wr

deiros. O sinal O" árras, dado [lor ",n dos "onl,Ta

entes, firnta a presu.nçlío de w'ôl'do final l~ I.orno 

obrigatório () conlrato. V(~rificatlll (t 1norte elo 

conlprador, aos seus herdeiro . ., sá resta {J cu,mpri

mento da obrigação, ultimnnd,,-a pela I'scritl1r11, SI.' 

nfiu quizerent sujl!itar-se á perda do respectivo !'j;nal. 

- Rev. Jurídica, 28/532. 



Consultas e Pareceres 

Escrevente que abandona o cargo 

o {'s(~r~vcnte habilitado. que ahandona VO~ 
luniáriamE.'nit' () cafRo l' dl'ixa de' reassumí~lo. 
nada pode al('gar contra () r~sll(>ctivo sl'rveI1tuá~ 
rio. não tendo, IlOÜ;, direito a qualqut'f inde. 
nizuc;ão. 

I 

COl\SlTUI'A 

Verifi('[ldo o abulldollo do (',lI'g:o po!' llIll csercvt'llte juramen
tado, sem qualquer exptjt:ação ou jllstil'ieat.iva. ao .scl'vpntuúrÍo tIo 
(~al't{n·jo, estava êste nu Obl'igrJ(:ão (\C' h~var, (ll'.'''c!c jogo, () fato ao 
('{l11hedm8tIto do .Juiz Corre.! .. n~(lol', d{~ l!.(:ín'dn eom o c1i~pôsto no arL 
8.0 eomhinado com () art. 10,°, !eira "(IH, (10 at'l:. cst. lL() H.GH7 .. A, 
de 21 de Setcmbro ele 1 !);a, 01] 11tH leria deixar dn faz/l-lo, [Jal'il 

ag'nardar que () ('Sl'l'pv(-'tlf(' aludido rl'assumisse voluntari(]})wllte Hl'U 
pôsto, maxim(~ em sp tl'<ltlJlHl0 elp llIll antigo iluxiliul', Hllligo, pa~ 
rente e protegido do f.iCI'VClltU(j rio"? 

II 

~o (',ISO (le resposta ufiJ'lttativ,j i'l ,"il'g'I\lHla hipútrs(~ formulada: 

a) Era lípito ao t'S('l'cv('ltte rd'Pl'i(lo J)I'OJltll' (~()Ilj 1'<1 o s(~n'{'LJ~ 
1"llilrio elll apl'p(~O uma ação fIe perdas f' t1ilno;-;) ale~'ll11(lo que fÔl'it 
demitido elo Ccil:túrio 1 

li) Assist.ia-lhe o cli,'('ij() ík jH't-li" lillll!J\:Ill, 0;-; do/.p IIU:"Sl'S de 
fmlúrios (le (Pl(~ h',J1.a o ilJ't. ;~y do ('jtado deereto '~ 

lU 

Tell(lo ocnpêulo o eal'g'o (1c ()fi(~ial intt'rino por longos anos e 
(lUasi inilll:eJTUptamente; tClltlO pf'I'('ehido elUl'illlte t()do ('sse tempo 
um ordl'nado fixo e uma porpt'ut.agl'm silbre a renda do cartório e 
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havendo assinado mensalmente, em f:Jyor ao SCI'YPlItuÍlrio, I11n re
cibo de "quifaçt1o pl,C1"l,a, dn StllS 1'lmeI'inC1Itvs", ~!~lll q\lalllllt~J' ]'e.'~
salva ou reRt.l'if;ão no toeante a qllaisquPl' int.crêR~w:-; filIe, pOl'v{'n
tura, lhe coubessem 110 (~aI'tól'io, - Í> Iít·jto a ê~sc ps(~n'v(,Tlt(' vir, 
ag'ora, reelamar em globo as quotas dr suhstitnit;;w (~l'iat1íl:-; IlPlo 
dec. esl. nO 5.129, de 23 de .Julho de l!J:l1 (art. 21J) 'I 

IV 

Em consequência, não estavam tais quotaR implícitas na exprcs:
são "1wncintentos", de que aquele escrevente sempre usou nos men
cionados recibos? 

PARECER DO DH. PLTNIO BARRETO 

Estudando a consulta f'm fa{~e das leiR que ela inv(wa, respondo 
da seguinte maneira ás questões quP me foram fOJ'TIluladas: 

A primeira: Da rxposit:ão fí'ita lia pCl'g'unta aplll'a-Se (lI1C, 
havenclo um eSel'eVCllt.r jllralllr1l1(1do dpixado lle ('OJllparl'('f"l' no 
cartóJ'Ío unrante muitos dias, o servcntUií,!'jo CllÜ'llClptl que nfw 
deveria allIiear-lhe imediatamellte, lH'tn a pella dI" df'mi-.;sào, lH'HL 

a pena de suspensão prevista nos art.igos R.o (J ] 0.<) do dPC'I'pf,O 
6.G97-A, de 21 de Setembro d(' l!):H. Deliberou 1q,fu<ll'dar (lli(' l'le 
assumisse voluntariament.e o seu pOi'lto por ser ant.igo nllxiliar, S(~U 

amigo, seu parPllte e SPll prot.<'/l,'ido. 
() ser'veutllário po(lia tomar a atitude que tomou t Podia. 

Era-lhe Ií(~it() drixar dp aplit'llr qu"llquC'!' pena ao t'S(·!'P\,l'lIh., ltl,í.
xime, nutrindo, pomo lIut1'ia, a CSrW1'<lUl!fi fIe qne [;1(' 1'c-êls:'mHlil'ia 
voluntnl'iamplltp o posto. Conqllílllto o (,S(~I'(,VI'll(P l'steja Sll.it'ito 
á pÜlIa dp SUNr)f'lINií.o quando NP imSl'lltp do 1'<ll·(.()l'io por IIl/li:.; de 
8 dias, sem eamm jllstifh~ada (dcI·,rrt.o c·itado, 111'1. 10Y, lett.rll. tl), 
a lCL Hão rnar(~a, t.ouavin, prazo illg:I1Ill ao ;:;(~l'Vl'lltLlÍll'in para illlpo
siçã,o da pClHl.. Ali,í.'í a impoRil:iío d(,]H'lJ(lc da SUa voniatlf>; se 
cntcllflel' de 1'('levl11' a falta e dn llão illlptll' IH'lliL al;!.tlllll<l ao .1'1111-
cion(Lrio, po(leJ'ÍL, fazê-lo, () Úllíl'O prcjll<lj('ado s(,l'Ú i'lp l11'(IJ)\.'io, 
pois que ú sna eotlta eorrl'l'ão todos 0:-:; danos quP o Sf'l'YI(:O pú
blico sofrer ('IH ('O!lSCClu(;Il(·Ía da Sll<l he!le\'()l(~n('ia Il<1l':1 t~t)JU o f'UII

ciollário desidioNO. 
Si o servelltmírin nii.o cra ohl'ig';Hl0 a aplj{'al' a }Wl\a C'Ul que 

o C'serevellh~ ÍlleOl'l'('Il, 111111hC>m llão 1'1'11 fl)l'~a<1o ,I lp\'iu' no l,tllllH'
cinwnto do juiz corrcgedor () at.o il'l'{'g'ltlar 1111C o ('S('J'I'\'('lltc pra
ticou. 

Á segunda: () PSC'f'('\'ClltC, ('O))!O f;C yiu (la prinH'il'a JH'l'g'1ll1hl, 

não foi dE'mit.ido: abHlHlollou o cargo. Não tpUl dil'eit,o, portant.o, 
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a ação alguma contra o serventuário, AliÍlH, H delili,Ojsiio, ~[, por 
só, não dá direito li ação. O escrevente só po/lpl'ia pl'OpÔI' It(;fw 

de perdas e danos contra o serventuário se fossp (kmitido l\ lIão 
é só isso, se, também, a demis:o;âo não h()uve-.s~e ~údo dada, fWlIl eausu 
justa ou sem as formalidades prescl'itCls na ]r.i, artig'os 1.0, ]].0 e 
12.°, Quando o escrevente, de que se trata, puclesse demandar o 
serventuúrio ~ hip6tese que OI-; fato.'! rC'lwlüm - ,não poderia 
exigir, cumulativamente, perdas e danos c maifi. o salill'io de Joze 
mêses. 

A consulta não esclarece si êle tinha tlcz {lIIOS de t'xer('.ieio e 
trabalhava 110 cartório lJa. mais de- qnatro anos, ou si tinha nWllOS 
de dez anos de exercícIo e menos de (jllatro 110 car1.ól'io. Supolldo, 
entretanto, que tivesse rmds de dez il1l0,'l de t'xel'l'íeiú no j'Il1'go e 
mais de /luatro no cartório, entrllí!o q UC, eOIn as p(~l'daf-; p dan()~ 
que reclamou, Hão poderia exig'ir os do%(' llleses d!' saliíl'ios ill(li
cados no a1'1. 3.° (lo deel'eto lI.6!J7-A, dl' 21 de Sl'j-,l'Tnhl'o de l!I;~·L 
:Êi'íses mêses de salál'ioi'i .são a llldenisi1<:iio que o ;.;e/'Vj'lItl/Ú,·LO ti ohl'i
gado a pagar quanrlo rlcmite, sem, dl'cl(/ra(~ii(J do '/J1ot/vo, () eSl'/'pvcllte 

crnn rJW1WS de dez anos de e,rerC'Í,c':o no ()a'/'yo c rir quatro no cllrfúr/o. 
Si o escrevellt.e niio He aeha lJes1.as eOlldil.;õ(,:-> uão pode plei

tear os salúrios ('<H'l'cspolHlentI:'N a um ano. ~e pudesse pl(~ij'ear t.ai:-; 
salúl'ios, porque estaria nessas e011dil;õPs, então llão podel'ia cxig'i,' 
tambem a illd(~lliza<;ão ('.ornum por prl'(lflS c dalJos, BIlI rt'stlll1o: 
quando lhe assisti!' o dil'eito Ú illdl~lJis*:ii,o é porlJlle tel'(l lIl<:Jis de 
dez anos ele cxel'(,j(~io 1\0 eargo e /ll1atl'O 110 (~al't.ôri(); Jllas si t.in·r 
direito a ilJ(l('llisa(;u,() e01ltllnt, wlo lhe sC'r';Í IHo/'mitido pleitpar, (~Ot1-
comitantellleuüo, um hell('fído que a. Iri l'f'se,'VOll, taxa1 i\'mlH-'nte, aos 
eserCVf'lltc8 que não têm direifo a essa jlJ(1(,llisa\~ii(j COUtl!lll, isi.o {~, 
que ainda não estão no pxrreí('io hA mai.'! <lr dpz anos to, de quatro, 
]]0 earUíl'io. 

A fer('e,ira: "t\Ta própria J'eJn<:âo dOEi fatos cOllt('m-s(~ ti l'('~

posta ft pcrgllnta. Ri o eserevellf,e re(~rhia (H'/lPJHHlo fixo e, nas 
oeasiõE's em que sllbstituin o ser\'elltuÍlrio, llIn<l. p('r('enbíp;ern Rohre 
a renda do (:urtól'io, e deu ao sc/'Vrl1tllÍl.l'io ql1itaJ~u,o pl~rm dos S('lI~ 
v,cnc'imentos, 8('111 qun]qllf'1' l'(,s~w,I"a OH reslTi<:iio, tlO to(~aJlj-p ti. 

qnais(lllel' outros interessei-( que lhe (,ollhr~scTIl, t'XOlICl'OIl, i}JHO facto; 
o serventllljrio de toda e qualquer re,..,p()tlsnbilid;Hl(~ lwlo pllgnnH'nt.o 
das quot.as Irtp'w,jollatlap, JH) art. 20 do d('(~, G,12!1, de :!:l dp .Jlllho 
de 19~n. EssaR quotas C'lltrnm, pyj(lellt,plllcnt.t' ('OlDO pilJ'(wJa, ('\'('H
t.ual c t.ranf:.itól'ia, nos vencimentos ti. qllt-' o pS('l'eYClll.e 'ÍPJH direit-o, 

Na e~pl'f'&"ão "V(-'])(·iIlH'lltoS" (~OltJpJ'(,(,ll/ll'm-S(O {o/Ias <lS Villl

tHg'cns preuniíll'ias qur {) fUlll'iollÚl'io fira do ('argo. O,'a si a lei 
deu ao eSC'l'eVellte (ll' enrt{,l'io \'l'ttellllrutos fixados p(·lo H(,~I'(~1úl'i() 

da .TuRti(!n, mediant.e pl'OpO\"hlS dos SPi'\'plllllúrioN e illf'OI'IIJHj;ÕPS 
do jniz (art.. 10 do <lec. 5.13n, lle 2:3 dI:' .TnlllO de lfl:n) e, ell1"l'C 
as paJ'(~t'llJs que /lf~\'em ('OIlCO!'/'PI' [l,lI'll n. sua l'f'lllllllpra"ií,o, <'111 
determinados l'asos, incluiu, tamLém, as quotas a qne alnde o artigo 
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20 do decreto 5.1 29, (le 1 n:-n. llão spi (~ornn se possa r'ptirar ('SSiIS 
quota:.;; da catl~gol'ia (lp \,('JlldltlPJLtos para (·(,I(I(~ú"I;IS (~Jll (',a1('~()l'ia 
á parte. É ele notar ;!illtlaJ til' passag'Plll. (111\' a j't'1ll11lW]',H:iio, !lOS 
casos de SUbfltit.ui.;:ão, pôde ;-;cr t~OtJ\'l'Jl(~iOllillla (lllÜ'P o sl'!'vcntwit'io 
e o escrevente em bases dift'l'E'lltes. Em "l'r. tIa." qllo1;ts, polit' o 
serventuúl'io, se () est'l'cvc'tüe ('oll('ol'dar, d,lt'.lh(l llllll!. Pt'J'l'('tlt;'Ig-t'lH, 

ou mesmo uma quant.ia fixa. AR quotas }.iÓ dc\'Pt'iio N('1' png'as :-i(' o 
escrevente Hão pl'el'el'il' nl1l-.ra forma dI' rf'Inunel'a(;ii(). 

Vem a t alho de fnit'p a 1 i(:fi,o (11:' .1 t'zt>: 

"Quando as "lpis e l'l"g'ulamentoR totnam em (·ollsid(,1'1H.:ão eer~ 

tos elementos pessoais (on a rcsiclpllcia 011 OK eneargof.i partieularcFl, 
acidentais, determinados pelo ('xrl"(~í('·IO de urn (~('l'to emprego), criam 
os "aeess(Jl'ios" do vencimellt.o. IiJs~e:-l [J('ess(lrio:-.;, muito numcro:-.;os, 
trazem llomes val'iado:-l; inr!fllis(J(;iie,>; (ele )'esidrneiu, do ClW:-ll'goS ele 
familia:-.;, de carestia da viela, <1(' dt'sl()c~<lmellto, de I'C";;pOll~:-lhjlidltcll>, 

ete,) suplementos ((~ol()Jliais); b(J1/i{iNl{'ilcs (por srl'V-jt:08 militnl'N, 
da guerra); des!u',zas !fcnl'is (dp e:'.;('l'itol'io, de gestão, de missão, ele 
viágens, de representação, de.) ; cO'fJ//issties (J)p'l'(~ellt{]g'mll do pl'oUlIto 
de uma re(~eita). () in1ert's:-;p q1le !tOEl"!'t' em (li:-;t.ing;l1it· (I vt'llt'inH'ldo 

dOR aees:-.;ól'ios não sel'ú (Ir ()I'Clrlll jUl'Ídiea, Roh o nsppto .iUl'ídit~O, 

o regimen dos aCí'ss{),'iw-l é úllintico (10 dos vCllciwt:JI[o:;: lH'07H"/(Unl'/l-tt 

ditos. Os vcncinU'ilto,.; ( os (/I'(,.;,wí,./os j'fiJ'lJ)(nU 1/ f'(;;nu.n('rf/(/'ío ,i/lt(~(lml 
do ofiriol público. (G.L"ton .1t\í':(', PriJl(~ipi-'S (jf>llt';l'll11X de nroit 
Administratif, vol. 2, pg. 784 '-~ 7St)). 

Não hú dúvida, ]lO!'f,ltlto, df' que, na ltH'l\iol' 1('('lIil'a jnrídjt·lI., 
a expl'cl:isão "velletmclI1.os"' <lhl'angc lmlo quanto o fllll('lowÍl'lo l'P(~e
bel' cle :1('o1'do com us tahplas prflvil,oltns, crn rClnllnl'J'açdo do 8(!U 
Set·v'lt;o. 

Assent.ado est.e ponto, lltl,(J h;;IVC'l'Ú lug'1l1' para qtlalqlwl' (l(l\litl" 
sobre o alellnee da quitu(;ão d:Hla pplo ('s(~rev(',d,e. rhtla y(~:z IJH8 

cs,';;a quit.ação foi 1Jl/ma e se l'f~fprin a 'l'tn('i1/l.cntos, el,ll'O est':l, qlH' 
compreecleu. tllelo quanto o (>Sl~]'eV(~llte re(~ebi(l, no ('(lJ't61'io, eU! 1'('11111-
nel'a(~ão do seu trahalho. 

O comentário elo SI', Cal'vnlho Santos ao ill't:. !l40 (lo C{ldig'o 
Civil dissipa qualquer dúvida a t~sLe I'rspl'i1"o. Trnag;illH me UlIla qUI
tação llf'Stf'S termos: 

uHeeebi ele 1;'111aI10 o que i~l(' me dr\'ia" c OhS0t'va: "Rp llií,() 
há senão uma dívida, e não sel1do (':-i/a dívida divisívt'l, H quiíltl:ã.o 
é completamente Iiberatbria para o den~dor, pOll('(\ illlpol'ttllldo 1Lt.(~ 
mesmo f'steja datacIa, llavclHlo, IlOI'E-:llI, 1,âf'/(J,~ (U/,idas ou 1/'lJL(J 

d-íu/da única l)((gúvd em f,rcsta(';;,:.'> I: Ill'('(~iso distill)!lIil' ilS hip{ljC~~ 

ses da quitação estar ou mIo dafad(J.. Se cstú rlafarla, tO'JI/j)/'('("U.dD 

todas as dí"m·das t,Dirj'í1'f'is af(> a S/((1, data, !'i('iJ,1Il1o rcssalviltlos os 
direitos do (:l'edor para (~om as dívida:" aill(la Iliio \,pllC'iil,lS, I1qtwhlK 
outras elas quais llão t.inha C~II(flO ('()llhf'l~im(,lIto E~, t.amhf~m, ás que 
() devedor HÜO é obrigado sellão na qwllidade de fiador". (Cot!. 
Civil Illtcl'lH'ctuclo, \'oI. 12, pags. ]25 p 12fj) , 
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A quitação do eSt:l'eVf'Ilt.c estava tlalatla. Cornpl'C'PlltlCII, por
tanto, todaR as divic1ns que aj,{~ li dat"a (',Ollst.ante tIo d~wlllllrn1.o o 
serventuário till1m para eom (~Ifl, a títuJo de "encillH'IlI,ns, isto i~, 
pela rent.uncruçlio de seus srn'i('m:. 

A quitação .sem r('serva~ - (~, t~st,a ,1. l'egra em llOSSO dirl'ito --
abrange todas as dívidas da l'at,('g'oria a que :.-;p refere velH'idas até 
ú data em que (~ suhsaita pelo credor. 

Peusando desta maneira, adIO qne, (Im fHre dos l'ceihos do esel'e
\'ente, dando-lhe quita(~ão plelJa dos seus 'l1cncim,entos, SC'i/l. qualquer 
ressalva, o seJ'vcl1tuÍlrio Hão está ohrigado a pal2::n·-]h(~ qwdqw~r 
out.ra Roma (~orrespondentc ás quota:.; IH't',vist.:u; ]10 Hl't.. '20 do ('itado 
decreto 5.120. 

A qllaria: Embora esl-a pal'Pc:a pl'ejwli('ada pPla J'e~Jl()s1a dlHla 
ao quesito anterior, não trilbo dÍl\'illa ('JIl nfinnal', de HOVO, q]((~ na 
expressão "vencimentos", de que o Nj('l'eVente SCTIl}H'C lIi'iOll lHl)'; qni
tuções que deu ao serventuário, ('~tA f'OlllrH'(,f'J'lClido, implieitanlf-mt.c, 
tudo quanto tinha o direito de reeehe.r pr]o seu ü'ahalho: ordellado, 
percelltúgem, quoias e o mais, se mais havia. 

Código de Processo Civil 

J. DE OLIVEIRA FILHO 

VISTA DE AUTOS 

Rol> nenhum pretexto, podcrít o f!llvo:.nu]o reter, Hlhn do prazo, 
os íllJtos rc(~ebidos (~oUl vista, diz o ,u'L :n; do Cot!. ao pJ'(Il'. Civil. 

POlH'-OS, pOl'rm, silo os casos em que J)f)(lerfl. o advog'lhlo r('('e
bel' autos eom vista. 

Citada 11 parte para uma demanda, a contestação será fOl'mn
lada 1W]O l'PlI, ('IH petic,:üo p!-i('j'itn (m'L lHO), (,ol'I'('ndo da ('JlI,r(~g'H, 

em cartót'io, do lnl-lndado cumprido o praz.o de J () dias para a COll

tesl(l~ão (art. 2D~). 

Se o prazo COl'rer em carhír'io, se a f'ontestllt;ão (. f(liin em }wti
çã.o, (·.la1'o é que a parte éitada uã,o p()(lc pedir vista dos autos para. 
oferecer eOlltesti:H;ão. 

Dada a Helltençn, a apela<,:ão é interposta por' pptjção, 0010 indi
ea~ão do juiz a quem (~ dirigida, o m)lne e o pJ'f'llOrne, a J'f'Hhlêllt~ia 
ou domidlio, a profissão, a naturalidade e o estado eivi] do autor 
;:, do reu, a exposição uo faio c do direit.o, as l'aZ;ÔPH do pedido de 
nova dc~iRíl() (a1't. 821), Henuo (lue o prazo para a illtllrposi~Jio, 



318 Boletim Forense 

em cartório, do reenrRO de apelação será de 15 iHas para todas as
partes no proeesso. 

Como RC Vt\ a llf'ti~il.o de illt,C'rposi(;ão é a que jú cOlltrm as 
razões e não (~ pO'lsivet que uma parte retire os autos, fieando a 
outra sem os poder examinar. 

Nem o (lpC'Iado PO(lf'l'Ú pedir visj-a, pois, reet~bida a a.pelação, 
será êle Íntillla(lo para oferecer, em cartório, as suas ra:7.ões (art. 
826). 

Tratando-se de emhargos, serão êstcs deduzidos rOl' artigos e 
entregues ao flllH'iowírio do Tribmwl, Cll('lllTe::ulclo do protocoJo 
(art. 834) e só p<ll'a o embargado (~ que sü abrirÍt, viRf,a (m·t. 8:37). 

rrratando-~e de agravo de instrumento, formado êste, é expresso 
que <l{'1e se abl'irÍl ViEitil por 4R lJOras rara o agTu\'lldo oJ'el'el~er a 
cOlltramÍHut.a (art. 845, § 2.°). 

!VIas, t.ratalltlo-se de ngTm'o dp Il(~j,i~:ão, 0s1 p já r intnl'pnst.o por' 
petição formalizada, dmHlo-sr c·j[im·ia ao IlgTayndo p<ll'H (lIW, dentro 
em 4H horas, apl'(h.;ente rm ('artól'io a ('()lltl'llwÍllita, at'!o iH7. 

Com ref'erêll(·ia iL revista, r('('ot'l'(>nt,(\ e re(~ol'rido ü"I'ão clHla 
um () prazo de :j dias pat'a rl1z;ôPs, Jl~,() h;l.vet1(lo nenhuma disposi
~ão que ltttlltde abri'l' vista (los [lutos . 

• Tú pl11'11 () l.'{'('lll'SO ext.raordiJl('trio, o art. 8Gri milllc1a que l'sta 

se abl'a por 10 dias a (·ada nHla das parte~. 
Passando-se para a defesn do eX(~t:ut;ldo, ted., êste de apresentar 

seus embarg'os, srln qllr se lhe ahra "h.dll dO:-l ahtos, ('oJ'I'l'lHlo-1h(' o 
prazo ou da (~it:H:ã(), 011 da assinnlnra do /luto (h, Ut'l'{,lHntW,~ií,o, ou (la 
pllblit~i:I!ião da :-;cnteJH:a dt> adjlHli('}lc:ão 011 remissão. 

lâmitaàa uos ('usos, ])oi:-.., a ap!i{'ação do Ul't. a do Cótligo (lo 
ProcesHo Civil. 

A obrigatoriedade da escritura pública 
nos contratos de compromisso de venda e 

compra de imóveis 

ANTONIO TUPINAl\tUÁ V AMPRÉ 

Yc-io o cleereto-1ei 11. SH, (10 lO (lc' ]){,7.(,lHhro de lD;n, inl,zer ao 
eompl'ol1lissú]'io-(~0111IIl'udol' (1(' Iml illlúve] () clireito de exi1fil' do pro
pI'ietúrio a esc'l'itul'<l defillítinl clt' vetttla t', ('OJllpra~ ittd(\pt~ndmJ1e

llH'llte lIa seriedade e Ro!vabililltlde do "C'lldedol', visto ('Olll{J a aver
bação do título no cOlllpC'h~llt.p c'aMório obriga-o a uiw onerur o 
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imóvel comprOllliSS~Hl0, rt'SC1'ValHlo_0 para outorga e es(~ritnru defini
tiva ao C01l1promissúri(H-'OmprHdol'. 

Atualment.e g-el'a o ('omp!'()mis:,;o (lr venda e pompra dr intô
vcis um direito real Hobt'p ('()w,;a alheia: - •. A avel'haç,ão aj,rlbne 
ao compromisso direito real opollivd a h~rcei!'os, ({nanl,o ú alielHlt;ão 
ou onpl'a,ão postniul', .. " (n('(:. Lei ;iH, artY ;i.()). 

A olltol'~a uX{)l'ia llão (~ esseuf'iul tia ohl'iga(:ão lle fa7.0r, 
sómcnte 11a obl'ig:ac;ão de dai' {. ela 1IPl'(·sslíTia. Nfto mais é p!~l'llli1.ido 
ao cOlllpromitclJÍp easaclo fil'Il11lf' eompl'omi,..,so de vt'lItla e ('OIl1JH'lt 
srm a out.orga <In eDtl,inge, "I~j illdis)H'lls(tvpl 11 olllol'/.('a lIxt'll'ia, 
<lnando seja casado o vClHlcdor", (1)('(., 11t'i :iH, m"L 11.'>, § 2,°). 

P('lo fale('impllto dos t'Olltratllll1.PS o ('oIJtl'nto I1fto Sf' resoJVt\ 
transmitilldo-se aos hf'rdcirns (OC(l, I.lpi :'iR, m't. l~o S 2,°), 

COll('Nlr o C6di/2,'o do Pr'()('('sso ílO POTllrl'()lllis~ií)'i{) f~()tllr)J'{ul()r 

o direito <1e aeiollur o eomp)'olllit(>l1tp, exip:ill(lo-lhe 11 C'1l1 ],t'g'(l do 
imóvel jft pag'o, E o jl1!Z Jlod(')'ú mawlal' ll(ljlllliNll', pOl' s('nt('II(:<I, 

o lote em qurstão, (Cod, Pl'()(', al'!. :14G -~ f)1'!~, LJI~i ;iH, ,11'1:-;. 1[) 
e 16). 

Em av6r(lfw, o Rn[1remo Tribuna" Fel1ül'aJ Hão l'('('oHhf'('('u, no 
contrato prll'ti('nlar do ('om]ll'01JlifiSO de ('Ollll)J'/I. P vPIlt1a d(' illl()\'l'is, 
instrmllüntn háhil pilI'(I. ohtrr illdpllis1U:ÜU rOl' pel'dns f' dftllos: -
"Não llêl, obrig(l(:ão de illdt>ltiSlll' Jlt'l'tlns (' dallos p(>Jo llfLo ('tllllpl'i~ 
ment.o ele pr'Onll'SSa hil:ltt'l'HI tlp !'omr)l'{j e \'('1)(\;.1, (ksde (/11(> a lIH'smH. 
não foi aceita por (,~(~l'i1.llI'll pÍlhli('a. 

Trat.an(lo-se c1r Vt~]H1n (1(' imóvel. ('ontrnto em q\l(~ t' Sllhstiln(~inJ 
a f'~writnf'a púb1ic'<1, desde que rx{!('(lil dt' 11m (~()}]t() d(~ ]'{'is, Ilfw se 
pode, aut.es de l:l\'l'nda ('s1";l, ('(Jllsitl(']',}f' ppl'l\'i10 (' n(~al)(]d(), fllH!I'lltlo 
assim a pal'tL~ al'1'eprlld(>r-sl" kCIl1 olJl'ig'H<:ii.o de ind('lJ iz:] I', 

A lei llão admite efeito dp ('(mtnl1o par'u (~ll.ia ~llb:-;tli.lleia exig-o 
o iwürnJUellt.o públi(·() ('O]HO forlllll (He\', RII[1, rp,'ih, J\\'d. ~ VoI. 
I,XVIII - pago SR. em 1l-1()·n2~)". 

Embora fôssc () ('ontl'ato tIl' ('(Jlnpr()Jllis~o <1{' \'C'IHla e (·Oltlpl'a. 

uma obrigaç:ão uc raZrl\ potlf'Jl(lo, pOl'bJlto, S(']' fpito ]101' inst.rn~ 

mento part.i{~ular, o Sllpn'JIlO rrrillllllal Petl{"'ld, t'!lI di\'pI'so,.., Il('úr

tlãos, l1Cg'aYa ao l'lImpJ'omissÍlrio t~01nprCl(l()T' o 11il'l,jjo dt, 1'f'l'l'hpl' 

inclemlli7:a(:flo por per(las e dnllos, fjtHHHlo () Hto Hão Pl'n luvl'lHlo 
em llotas púhlic'as, 

... AJllabuentp l'llvolve o ('OIl1IH'OllIÍ:-;SO de \'t']Hla (~ tOlllprê\. de imó
\'eis uma ohriga~;ão de dar (~ousa ('('!'ta, f~ tllll dil'('i1() real Hohre 
consa alhc1a, 

J\.f,lÍs razão tel'ÍL o Tribunal para J'eJlelil~ aqupl(' q1lt~, IIH' ('ln
mando justi(;a, :lprf'st'ltÜl ('omn prOY<1 lla (H~110 de 1)(')'tlas (' t!iíllOS 

um (~Ollt.l'Ht.o pal'Lienli-]l' dI:' dil'l~ito,c.; I"i'ais de \"llu]' slqJi'J'io]' ,) IIIll 

conto de r['is, POiH ('stm'ú f1agI'HntenH'1I1c illfl'illgiudo o 11]'1. 1;~·-1, 
ILO, ao Código Civil. 
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Não poderá alegar o compromiss(lI'io l'Oltlpl'atlut' q\l(~ o art. 2:17 
do decreto 4857, (LU(' rr-g'ula O~ l'l'gistl'os públit·os-, ahre ('xcpssão 
aos direitos reals crear1()s pelo ueC', lei fíR, IJPl'llIitindo qHC' S(~ rpgis
trem contratos particulares de compromisso::.; (lí~ eompra P vClHla de 
valor superior a um conto de rúis pOI'qlle estíi. em eOll flito com o 
Código CivjJ, que não pode ser revogado por lei especial. 

Assim sendo, em obediência ao ar1., 1~J4 11,° do CÍldjgo Civil, 
e para evitar fnturos prejuizos, clcyc o contrato de enmpromisso de 
venda c compra de valor superior a nm (~Ollto de réis Hl'l' feito por 
escritura pública. 

o As cláusulas impressas, constantes da folha 'lU" 

faz corpo com a conven{~ão principal, oln'iga w; 

partes contrantes, desde que, por uma referência 
explwita e formal da convenção principal, fica
ram incorporadas a esta. - Manuel Carlos, -

"Decisões", p. 198. 
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Tabelião que declara em. escritura pública 
a sua distribuição a êle sem. com.unicá-Ia 
ao distribuidor e entregar-lhe os em.olu
TIlentos - InexistE~ncia de qualquer dos cri
TIles previstos pelo artg. 252 da consolida-

ção das leis penais 

Não comete falsidade o tabelião que decIa· 
ra em escritura publica que (>sta foi a êle dis~ 
tribuida, sem fazer a comunicac.:ão ao dh;t.ribui
dor da comarca e não entregando os cmolumcn~ 
tos dêsse serventurio. 

Com fundamento no [lrt. 252 (la COllsoJioa0ão das fieis PenaiR, 
fOI intentado um l)r()(:esso cOlltra certo 1ahrliii,o, porque dcclat'{lll 
em determinado mlnH'rn de eserif:ul'w" por êlc pa:-;S(l(hlR, THlR ~i1las 
notas, que aquelas lhp lJaviam :...;i(10 distribnidas, quando, na ver
dade, não fizera, depois de lavradas, a eOlnlmi(~ação ao flist.ribuiclOl", 
entregando-lhe tambem Os clUolllluCIl1-0R a que ('N1:e t.inlm direito. 
Pronunei:ul0, recorreu para () Tribunal clc Apel:H:ão. No (,llül,nt,o, 

aleg'undo clemOl'a na subida do reeurso, impetrou uma ordem de 
"'habens-eoqHls" a seu favor. li'utl<lamentou_a na cXlstêneia tlc 
nulidade insallúvel do pr()ces~aJo c na ilh~xiRt.êJlcia <In er'imc de 
falsidade com os fatoR 'Ille lhe foram a1'.1'ibuldos. 

O relator foi o sr. de:-;emhal'g'ador Aehíles Hiheiro, que tl(,l1e~()1l 
a ordem. HOllve adiamPllto a redido do Nr. (]psembaJ'g:ulor A7.eve
do Marqnes c, !la sessão Rcgllinte, () sr. prrsil1entc (10 Tribunal disse 
que mantinha () ~eu voto pela dellcgação fla ordem e isto o fazia 
porque, no seu rntcnoer, o pl'o(:esso sumaJ'ís~imo de "h(lbea~-corpn~" 
não comporta a diseuHsão do múrito da eHllsa. A liús, s. ('xa. est.eve 
assim de acôrc10 com o pareec1' do d1'. procurador geral do EIS1:ado, 
que opinara tambeUl pela denegação da Ol·(]em. Entendeu s. S., de 
fáto, que não se diseutia em hahca~-eOrpllF.\J o mérito da questão 
e que a nulidade arguiua não tiuha procedêneia. 

• 
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Tanto o sr. desembargador Pa.ulo PassaJacl]ua como o gf. de·· 
sembargador Ferreira França foram pela ecnH~cssâ() da ol'df'ttl. 

Para SS. exas. o fato imputado ao péwiente não cOllstitnia cl'imr l'ffi 
tésc. Tratava-se (le uma alegat,:ão (lHe :-;empl'c Ki." aco]Jwu pot' via 
de "habeas-corpus". 

O sr. desembargauOI' Azevedo l\lm'qIIrs, qne havia pedido o adia
mento do feito, teve otaRião de pl'ofprir o s('~.!'llint(': yot.o: 

"O Herventnúrio do ].0 oficio (la. ('omnrt'il <l(~ Qupluz lavrou, 
naR not.as do seu tabelionato, 12 r[-;(·l'it.ul'as pÍlLli{'HS, 11,1:-; quais f'pz 
a de{·laração de que as mesmW4 Iltt' l!aYÜl111 si(lo distribnidas. Nessa 
dedara<,:âo c1escobr,ill-se uma fal~itlatle, por isso qlh" mediante uma 
reclamação do distribuillor da (',Oll1aJ'('íl, ~e vprificou 'tlll' () SPl'v('nhl
ário ainda não ha\'ia comunicado lí(jlwle colega, para o ('Olllpetrl11.e 
registo, tais distribui~ões, eHt1Ultlo assim em atruso, allrmais, ('om () 
pagamento ao mesmo dos re.'lJwl'tiv()s pm()]umeutos. 

Esse o fato, nú e erií., l'Dl \'il'tudl' do qual foi () Sf'1'\,pufn(u'io 
detlUueiaclo e afinal pronulll'iado l~Orn() ilH'IlI'SO li/) Ill,tigo n(J 2[j~ da 
Comwlidação das Lpis P('lwis, que (lf'fiIH' n (~I'illl(~ do f1Ull~i()tl:íl'io 

púhlico que, uo exeI'('Íej(J dp suaR f!lnl:Õ(~S, fah,ifi(:a.r, f<lhl'ic';lnd(l 011 
alterando, lIO 1'.odo 011 ('llI pari!', (':OWl'ittL!'il, lin'(ls 011 d()(~lI!lJ('lljos, dt· 
que possa resll1t.nr' prejllizo p{lblil~() 011 pllrjit'ul,lr; lWlll :t.SSiltl, ;]tp~

tal' (~omo \'er(lafh'il'os e passudos eHl SWl }lI'{,Sl'IH:<-l, fid(Js Ili!o (WOt'l'Í

!.los, alterar Oll omitir oH vel'datlC'iros, i/II<-llhlo lhe ('llltlJ)J'l~ de(']1l1'Ú']OS, 

A pronúncia foi pl'olat.alla em li (lc~ junllo dp 19:n. Pt·t~:-;() o 
aClls1Hlo e r{'('ol1Jido h tadeÜl púhl j('a l()(·al, f'TIl 1~ dr ,1t'7.!'lldlfÜ 

último, dois dia~ (lepois, ou seja, mIL 14 <1(' dCZt>lllhJ'(), illj(~l'pn;t, o 
competente recurso, 

E porque êsse recurso, at(· hojP, não suhiu ao rrrihuual, o qne 
o pa(·ipllte atribne a rmhal'u(,;os Jll'(lposit.illnl('llh~ ('n~adlls rw10 jnijl" 
com o fim de o eonsel'Var por mais f,C'HlpO t'm prisão, impc1.ron o pa
eiente êsti' "habeas-corpus", que elltC'Ilc1(~ (~abív('1. porqllC', ;1 s('u 
ver, o pro('('so é radil'ahnt':llte llnlo: 

1,° - porqHl', tratalldo-Ht~ di' Iwo('esso por (·t'illW ftlJleional 
ou de responsabilidade, (~ (h~ h'i a llwli01Wia pr{'via do al'Hsado, pneu 
so defender, no prujl,() de 1 i) dillS, B1I1.J'd,ulto, no (',JSO, IIÜO Se' lhe 
('olH~(>(len taJ pJ"ajl,() t' dpfps<J. pr(~\'in, pn'j(,l'illdo-s(' a:·;Silll 1I1l111 f 01'

malidade sllustum.:dal do pl'oeesso e ,·('l'{'eaIH.lo-s(' ()s d il'(~i I os ,1" lle
ff'sa. 

2,° - porque o fato imputado Il~() l'ollstitw', lllPSnlO Plll 1~st", 

o el'ime <Ie falso em <jlW foi prOlllllWia(lo, 
Eu coneedo a ol'dl'ltl Jll'lo sl'g'lItldu flllldamentn, 1\:>tlho i'(lllIO 

evident.e, indi:-;eutível. que a falia flllleioll1ll. utt'ihllida ,lU pêwit'tl
te, não constitue, em J)ipMese alguma, () el'inw de fa!sidal1p definido 
lio artigo ~52 da lei pCllal. 
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A distribuição de escrituras é facultativa; va.le d iZf'r, as par
tes é que escolhem, livremente, o tabelião. Isto vem de ..... d(~ o regime 
da lei n.o 2.033, de 1871 (art. 29, § 9.°) e se ob''''·"a "inda hoje, 
nos termos da lei estadual 11.° 2.:l51, de 31 de dezemhl'O dc ] !I:!H. 

E porque assim o é, facultativa, aR partps não proeuram pri
meiramente o distribuidor, e, sim, o tabeliflO que eS(~()Il\(,ll, o qHal, 
segundo praxe imemorial, constante e paeíf'iea, aepita (~OIllO distri
buida ao seu tabelionato a pseritura, lavra_a [laR ~mas llohlS, f('

cebe os emolumentos do distribuiuor, a quem llItri~ tal'de .. 110 praw 
combinado entre os dois serventuários, faz o pagamento da l'('SIwe· 

tiva importâneia. 

IRSO é o que geralmente se pratica em todos os foros. 
Ora, se essa é a praxe; se a lei diz (Pli..~ a (lisl'.rill1li~:ão das 

escrituras é "facultativa"; se isto qller Ilizer, como (. incp;úvel. 
que quem faz a d1.<.;tribui<:ão, pelos tabeliães, t· a própria parte, e 
não ° distribuidor j como afirmar-I':e que comete moa falsidllde o 
tabelião que declara, numa escritura, qne esta lhe foi distrihuida? 
Pois não o foi de fato, peja própria parte, a quem compete li distri
buição j 

Onde, na lei, a exigência de prévíamente comunit~ar o tabelião 
ao distribuidor a distribuição e de lhe remeter os emolumentos, all
teR de lavrar a ef.lcritura? 

Estas simples pOlldel'ac:ões, (·aleadas na. lei e 1111 praxe imemo
rial dos :.;er"h;m:; (1f' tnheliOlwto, :-;ão (Ir ~ohejo para f'\'ill(~lwilll' que 
o tabelião quP, lavrando llma escritura, ,h'elal'H na llle~-atla que ela 
lhe foi diHtl'ihnida. nün th'l·larft llllla falsidadl', Illas uma pllra 
venhHle j Jlois que, de fato, tal distTihllic:ãn lhe foi f'f'itll, IlO V'mpo 
próprio c oportullo, pOI' quem o podia f<lY.0t', isi.o \\ a pat"tt' qllt' lhe 
pediu a PSC'l'itlll'a, uma vez (jlle a dil-ltt'ilmição t~ faeultfltiva, isto ~, 
<le livJ'c vontade e es(~olha da part.e. 

Re () tabeliiio, ,~llpollharno,~, SOlH'g'a ao distrihnidor os t'!HOhl

mentos que a Ipi lhe <I1l'ihw' pplo ~l'l'\'i(~o (10 1"t').!Í~ . .J() das dir-;tl'ihui
<;ões, e~sa Honf'l-.("a(;flO poderá Sl'l' qualifi('(l(la ('rinw, mas lJllll(·;t um 
erime fal:-;o. Po(lel'ú ser apl'olll'ilH:ãn itult'bita, ]ll'l'v:n·i('(l!:fw, ill(>xa
ção 110 cnmprimenl() ür IIp\'Pt·ps, 1l1ilr-; lllllwa, repito, t'1·iJltP de falsida
de rTIl (~Hl~ritlll"a públira. 

Em ~e tratando d(' distl'ihlli(:fln ile esrritllt'lls púhliear-;, qne a. 
lei <til. qlle (, "fa(lultativa", isto t" da li\'l'(' \'oJltad(' (' rSl~()lha ela 
parte, a aj,ril)llü;,üo I('~:,ll do distl'ilmitloI' llflO /, pl'opl'ianH'lltc fazer 
a distribui(,:ão por ê;-;lt~ ou a([lI('h' taheli~tl, pois lJ1H', !lPSS(' ('tIS!), a 
distl'ibuic·ão não sel'ia f'aellli.at.iv:l; a aÜ'ibuidio legal do distl'iblli
dor l' ,11~)('llas I't': .. !'istnl', /lOS livros pl'óprios,' ptll'H ef(,it,oH Illais dt' 
eSiatístieH, a di:-;tl'iblli(:ã() .ilí fl'i1'tl pelm~ Jlm·h'~. Por t'?r-;;-;f' ]'l'gisl,l'O é 
que o distl'ib"i(lol' l"t'('('bl' n,"" 1'1ll0hllll('111"OS laxad(),~ lia lei, e lli'í.O 

pela distl'ibui(:ão que llÜO {. êll' quem a faz. 
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Em fcwe (10 expo~to) Flf, pl'e~i(l{>llj.e, cu nno Ü'lll!o <t mÍll!lIl:t 

dúvida em prodmnal' nulo, "ao ini1.io", o pJ"Oi'l't'~n 1'I'jUW 1110\';.10 

na comaecn ele Que!ll:l, contra () pni·jetlÜ\ ulIla \'i~l'; qlln a fat.o qlW 
lhe é impntado não ('Ol\::;titllC, em t(,:-;(', li (~I'iJtH\ (le falsidade, elH que 
foi pl'onutJciaclu, COI\(·('tlo

J 
por isr-;0J o "hilhi'W';~(~(ll'r)ttS", 

Tamhem o sr. desembltl'g',Hlol' l\,flJl'(·iu J\'1111111O'" fni {lPli! ('Ollí'(';-;~ 

são do "habeas-(~orpus". Disse s. eXi;ill. qlll' 11 qlll'st.ão .i;' rôra dp
batirla em t.otlos os seUl-> asp{'j-,os, lW1N llC'm [lOJ' isso s(' furtava dp 
fazer algumas ('OllSl(lel'ac,:õ('s ('IH abono (1n tt;s(' j:í, slIs1.pllhHla pplm; 
seus eminentes ('oIcgaFl .. Adinnjoll s. t'xi~ia. qll(', Jwln ('xallle dos te)'·· 
mos do artigo ~:)2 da COIlS(j] idl)(,:ão dns T.Jt'is Pt'lIll is, !l/in via 110 
fato implüaclo ao pu('irlltp, (le lJavPI' d('('l<ll'ado lia p,';{'l'illll'a qlle 
esta. llle havia sido (listl'ihuidll, o dplil o ('(JJllpldo e ínt('gTo a qlll' 
faz alusão o ul'1.ig·() {',it,ndo, t'ltl qual(!ller dm.; SlIas mo(\alitl<l(l('s. Co
mo ~wabnva de f'wr referi(lo ]leIo SI'. il(,sPlllhar~:ul()l' Az('\,pt!o l\lar
qncs, o arti~o 2G2, lla parte (J1W TH1dct'ia l.t~J' npli(,:II,:ãn ao (':lHO PIll 
debat.e, rcfp['ia-se a faht'i('(ll' oH Il!t('l'al', 110 todo ou ('!lI P:II't(', es
eritUl'il, livros Oll (lc)(,lIllll'lltos d(~ IjIW plHlpi-;SI' l'('Slll!<lI' Pl'Pjllizo plÍ.
bll('o on pal'tif;lll'lI'. rI1n.lI!h('11I GssP PI,(,t'pito de l('i ]11111(' a aff'sllu;ã,1) 
como v{'rdadpil'os, t~ p,n.,slldos ('HI pl'bll'tH;:t (lu fllll(',iu!l:'ll'io, (1(, J'nj(Js 

aSNim não oeol'ridos, OH :ltlllltl'rar;i1,() ou ollliss:w (los \,(,t'!l,Hkil'IJS 

qll<l1ldo HH's 1·lIltlpr<l. (/edill'ú-Ios ('IHl)O 1:li~, A~~illl. ('Olllil\lhJI! o 
RI'. l\fat'(;io l\lUlIllO:t., ll:l(I via 110 ato illl'l'imi!lílilo <[11;111[111'1· df' ~lIns 
mo!lalid:l(){'s p,'C'vistas Jwla Ipi JH'I!.-II l', J)(Jl'fllll1.o, pplo l'xnnll' lilt'J'ill 
do artigo lllf'lwioJllIc!O niío exiRtia íllt.t'g'I·() P fH,rf('i10 Ul11 d('lil.o PIil 

t[.S(', g (:otlvillha Iwt'lltual', tlis: .. w :-l, (~x(·i:l" <1111' ('(JlIlu jú o diss('I'a 
o f-;i'1l emill('nj-(~ ('oll'ga Azpvedo 1\fíll'qllt~:-:, a di . ...,trihllil:ií,() l~ alo ra
eultat.ivo: não foi ('Old l'úl'ia '-I, vel'd,u!p a (le(']al'w:ií,IJ do tillH'liií,() di
zendo <t1lC l.:d, 011 qnal e!'\l~l'it.lll·a lhe lta\'iil :-.;ido dis1.l'ihnidil, 1\llls, 
se por es, ... a fll(,(~ j,í, <!p<.;apal'ctin a fig'ut'a dt'lit.uOSil, pOI'I!lU' lli'!q hOll
yr pl'opl'illrncnt.c 111m!. <!C'('!:Jra(;ã,o .['<11s;'1 (lIIfIlIC'!I' ({li!' I'pz a {'sel·ill!!';J. 

R. eXvl(J. (li:--::::<' quP "ilHla f>lIl'al'llva ;1 flIIPI,d:to soh 11111 :t"p~t,() ,linda 

mais rcst.l'ito. Ta al(~1lI do qlll' :!('al){I\',1 di' S('I' dt,('Llnldl) pelo SI', 

dpsrmbíll'g'[Hlol' Ay.('''PIlo J\l'lI'qup!-.'. ,Ailld;l Ijllil.llt!O II dl.',;j,I'ibllit:iío 
tivp~se de S('t' ohJ'i~alt)ria, nH'SflJO ,ls~iln Ilã.o vin lllllrJil. dl'I'JIlI',H:iio 

j(lGlll-j('a Ú (l(~ qll(' SI' ('llid,l"iL o <lplito dI' faho ('OJllO (I (lt,rill(' (l l'ij<J~ 

do ill't,igo :~rj~, ,1 (L Jlcln 11,!il1l'I'Za do (klilo ({IH' 1'....;1;'1 ('P!tl[II'l'l'lldidn 

1lOS (:tilllPS ('olltl'a a ft· pl'i1dil'a, j;í, ]lpln ~~rll\'idilllp d,1 jll']lôl illl]lil:-;

ta, de dois a i:-\pis ali os di' Pl'isil.n ('('lu];[r, nlt"'11l di! 1II~111<t, jll'l'da do 
('arg'o n illallilil,ill::w para () ('X(~l't'í(~jo d(~ j'll'H:~() pl"lldi(';\, \ i"LS(' quI' 

a lei t<:-'\'p (~lll vista !ll'nl-,('g'f'!" a l'or'(;H pl'ohilltlf' (los 1,lliIIlWt!OC; ú1.os p(l~ 

lJli('os, Se a (lii:-\ll'ibuil~ão foss(-' ohrigoah\l'iil. 111'111 ptH' i~so :1 pS('I·iI.HI'1I 

f'j('l'ia mtla, pOl'qlll~ o l.abeliãu lwla hOllv('sSP t!('('l:tra!lo ltH'JlI i 1'0:-';1_ 
lI!plll,1' qlle a (list,l'iblli(:ií,() n](~ J'ôl'a fl'ita. O ('ntJt,I~xt() da ('sl'ritura Sf'
ria Sf'llIJIl't~ o llll'''l1lO porqllanto il disi!'ibllil:ií,o l.t'l'ill (~()]ll() st'mpl'e 
teve e tem ma.is um fim de djseipliw1. do JÚI'(), 'tanto d('('bl'a.nc!o 
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que houve distribuição, ou não, o reu incorreu numa fidtn di,'icipli
nar. ':reria que ser ela submetida à apreeiat:fw do (~()I'reg'er1or Oll 
podia ser o tnbelião processado por ou1."a falta, mas nUlll~a (~()mo o 
autor da fah,ifi<mção de um dO(mmell1:o Plihlieo. Caso ~Otlt 6ll'10, po
der-se-ia eheg'ar ao resulüH]o estranho {le uma (,~(,l'itnl'a púlJli('11 (~nm 

todos os seus reqnisitol-!, (,Olu;;iaerada verdadpil'a (~m t.(Jdn~ os sPlis efei
tos, ser declarada pelo 'l'ribunal que da l'tli fal:-;ir'i(~;lda. J)i~sp o sr. 
Th'larcio J\funhoz que, diante da illclole do <ll'lit.o pp]o qUil\ fúnl () paei
ente prollun~iatlo, llão via eomo enquadl'ií-Io l'1l1 qualljllPI' das hi
póteses previstas pela lei penal. A(~I'(,S(,(,lltoll s, t'XIL (!lI(" Pltl <l h01l0 

do que acabava de dizpl', ('tH~onL!'ara. na doutrina ('oulI'tdndol'(\s da Ipi 
brasileir'a como da lei Haliana flUI' N!! l'efprirl1.lH ('spe(~ialrtten1t' aoR 
fat.os que então illtcrmlsavlIlH ao rrrihllllnl. Assim (~ qlln h\v(~ ()I~;l.siiio 
de ler as sE'g'uintC's paJavras de Oaldino (lf! Siqueira, HflS st~IIS ('nlll\~I1~ 
tário.s ao Código Pena}: 

"A razão de im'rimiltnr-sc a falsif'i(~a(~ã() OH uso d(· dot~l1tll('nt.o 
falso rstú em fie,n' violatla a for'(:a. prOll,1I1Íl\ ({ltl' a 1('i ull'ihue ,'lO 

doellmen10 e ofendida a (~()llfialH;a t(lw lodos llw díi.o, CUl virt\l(le da 
vrópl'ia Jei e das nel~essidades sociais. 

Sob t~sse critcrio f)ull.si to(los os Código'l, fazP1Hlo tal ilh~l'irnitla~ 
ção, punem eOm pPHa llUlis gl'ílVP a f'ah;[(lalle do dOl'HH1C'nto pühli('o, 
atent.as sua forc:.a probant.e maior e sua alltC'lltieic1adl', estahf'l{~cida 
por um int.errsse de ordem lll! b 1 i(~a (" Pill'te espL'eiH I" .-- pg. ~·:IO), 

rrambem lla I'~ll(~icl()ll, d,~ niJ'rilo PeItai tI(\ Pí'ssilla t·tH~ont.l'On a:::: 
seguintes cOIIsid(,l'a(~.()es da CivoHi (vo1. H,o, pag's, 8G e HR) : 

"S('ria cxol'bilatlb' ljllPI'('I' ('ol\sidl'rat· itldi~lilLjalllt~111(~ l.otlOR os 
:í.to~, (~OllLO ~:msl'dí\'('is de ('.o]]slitllir objl't.o do dl'lil0 til' r;tlso, prilwl
palwcute nos cm·ms mais gTaVl'S, ]lllllidos ('om llf'ltas el('VIHllls .. , 

Uma vez ;Uhllit.idil :t lWl:l'ssi(llHlf' de fazp!' a t.lisiil1(:fw (los útoR 
pl'at.i(·ado:o! c com:il!t'!'/l" ~;{)fll(,Il1.l· ltlllH JWl'tc tll~IeS, 'lllnlldo r(·'di~idos 

por oficial púhli('o, l~()lllO (Jhjedo pos:·;j\'t'l do (1('li1.o (11\ fa1~()~ fil·!l·SP 
obl'igatlo a l'eeorl'('l' no eritl;l'io tla l't']I\\'lÍlwi<1 dos ]}\('.'.;rnos, como llH'lO 

de prova daS l'e]fl~Õ(~~ .illl'ídií'ilS, J'J' t\'if1(' o úllil'U l'l'i1t"l'io pl':í1i(·t) e 
que (~()I'rf'sponde ao intúito do leg'i~llltl()J', com a (·r'(,iH~.fi.() tle víl.l'ias 
fip:ul'as (1(' fnlRitladp I)]'pvistas na lei penal. 

Hel:'Pl'ilHlo-sc aos tl()(~lIrnt'nt()s, ('stnhel,'(·e o pst>t'it.nl' ~ SP () ato é 
aqul'll' qltP tenl (~ar)(leid;ldp d(' spn'ir ('OlHo nwio PI'o]JHt()l'io (le }'('
l:H;õeN juridl(',as inpxistt\!tt(lS, ou St' illlpI'ill](' :lS I'l\lll(:õt·:-; jUl'ídü'1l8 ('X iN

tellh~s, ('lIrú1Pl' (lin'rso (1<1", v"I'dadeit'lls, ou ~p 1H'~a il. {~.xisl(;IH'iil <1(. lltlla. 
l'<'lac:ào jurítli('a ('ft'ti\,<t, 

J\~o hnsta tJlW SP 1Pllha qnf'l'ido aprtlas ('S('!'(Wl't' 011 dednrar fa
t.o ill\'erídi(lo, Pal'a h,l\yrr ('rillw, t.orna-se illdisjWllS,lV('l qlll' ;..;{~ ü\!llta 
qIWI'ido, (~()1l1 a falsifi('(I(!fto OH ('om a a lt'.1'l'a r: f! 0, j~l'(~IU' 1I!t11l falsa pl'OY<1 
relai.iva a dc1.f'J'mitluün:-; l'i!lut;ões jlll'idit~as, Sp a f'n!siJ'it"'H;iio 011 al
tel'llc:ão se l'efpl'il' Ú pal'1.t' irn\liw;lt\l(· da rSC'l'itul'll, soh () l){)lltu dp 
vj:-;ta tl(1~ rcla(;i)rs jlll'Ídi(·il."'·, li. {'nja pro\'II é dt.\'itilllulH, Iliio Si~ di'vl'r[t 

~ollsidE'rar tal fato eOnlO delituoso". 
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Terminou o sr. desembargador l\iar('io 1\1 UlI hoz n S\'ll voto dizenlio 
que estava de inteiro aeôl'do com a maioria da C~,lIl1ll'a, rlP]n qnc, 
contra o voto do preRÍllente do 'rribunal, foi () "haucus-l'orpw .. " eOll~ 
cediuo. ("Habeas-Corpus" llY 500, de Queluz). 

Caixa beneficente dos funcionários públicos 

Ação contra a Fazenda do Estado - Competên
cia - Escrevente de cartório - Depósito _ 
Procedência. 

Agravo n. 4866 - Capital - Agravante: Salvador de Brit.o; agruvada: 
Fazenda do Estado. (Cartório do 1.0 ofíeio). 

AC6RnAO 

Vistos. relatarlos e diseut i(los estes autos de ag't'avo de petição 
n,o 4RGG da, CHpít.al, entre partes - Ra]vlu]nr dr Brito, agravantr, 
e a I,"1H7.Cllda tIo Esta(lo, Hg'l'H.vada, vel'ifil'fl-Se qlW H hipM(\sp (~ a se
guinte: - Sal\'ador de Brito, p~;el'{"'{'ntt\ hahiliUHlo cIo 10,0 ()fí(~io 
eivel da ('OHHlrt'a. da Capital, l'Pc{1lel'ell o depósit.o ('III c~o!lsig'lla(:ã() da 
impnrtíLlleia dC' 1TC'ZC'IÜOS P SC"SSf'llta mil }'(~is, (~()rr('~p()!ltl('llh" ,ís ('Oll~ 
trjlmit:ões ele sótdo da Caixa nelll~fil'ent(' dos ]l-'llIwionÍlrios Púhlií'os, 
J'01atinls (lO tl·imcst.l'e ele julho a spt.emhro (' (lt~ outubro 11 (kzpmbro 
de lD:3G, Aleg'ou que t('ll(lo C'utradn IHLl'a o qnadJ'o sot·ia] dt'ssa Caixa, 
em "iltuclp do dispost.o 110 arL G,o do tl('('rdo 11.° (),(j~J7-A dI' 21 de 
setembl'o (]p l!J:l!, (~nntprill todas as exig'~l\('iilS f'pg'1I1anH'lltares t' 1'0-
nWf:on (l p:t!.!,'al' (\~' I'Ps]l(~('tiYaR (~Ollt l'ihll it:õ('s, a1:(· q1l(" ;10 i I' filZ(~I' o pa.~'a~ 
mento da ('ol1tl'ihl1i~ã() n'lal'iva ao trilllt'sln' de jlilho (l sí't('lllhr'/l de 
1!1:1:j, foi 01c l'P('lls,u10, soh o f'llw1allH'tllo tI" nilo (pl' dil'l'itu a "('I' ('011-

trihllint.t~ (la 1'(>fe['ida Caixa, \rl~l,o ('tlllt";-!I' lllais d(~ (~ill(·()t'Jlja altOS de 
id:l!lt>. Diz; aillda qne .'i(~ lhE' llÜO p(Hlt' aplit~<lI' fl di~J)OKlf) 1I0 ar't, 2,° 
do d(~(~l'(~j-() 11.° 7,:l:~,l dp [í (h~ ,llilho dE' 19:J;'i, pelo qllal ~t)HH'1l11' Jl/i(l('t'~,o 

:-:Pl' il(lmllidils ao q\Jildt'o sOI·irll ;-1,"\ pt'ssÍlflS I1l' lIlNIO~ dI' ('itH'()('ntil anos, 

por(llw ,lO I'l'mpo da fom:t pl·oHlnl).!,(l(;iío t·]p jit, fUír.ia pill'1t' do ~jll(](II'() 

fl(wial. Citada a L<'tlír.('ll(la B;;.;l;ltlwll, t!1"f('nd('ll-s(' JlO!' Itlt('l'Jllt'dio da 
PJ'()('lll'a(lol'ia ;JlIdi(,jnl, .. A dl'J'l'S:l (·oll."ítiluill prill(·jpnllllPlltt' PllI diz('(' 
que o artigo 0,° do (l('(~l'('to lI,() l-!,GD7-.-\, dl' ~I dt' spj('lllLn'IJ dI' 1!l:14, 
llií.o l'C'Y(lg'Ol\ (l di,..;po:-;jo llO 111'1. 1:!, pndgTill'o :?,P, di, dp("t'do 11, :i,l:1~I, 

de 2:J de julho dI' lD:J1, qne s6 adlllitia a itlt'lusuo 110 C[lliHll'o s(winl ela 
Caixa BeuC'rit'(,lltt~ IlUs PSi'}'eVC'llles 11(' Illais (Ir> ~'ill('(H'lJt(l ilHOS de' illa
de, se tiVl'SSClll um mínimo de dt'z allOS (1l' rXt'r(·íeio lltl ('(ll'g"O. N'ali 
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razões finais, o autor impognoll c:'\sa (l('fc~a; disse ,';1(, que fi tlt",I'(~t.() 
n,o 6.GD7-A, de 1D34, não faí:endo l'cl'el'0neias n cs,',,;a ('xig(~ll(·ia d;) ida
de, dispensou-a, m{}xinw quando torllou oD,'i.!.!:at{n'ia a t.i)(los os foR
crecelltcs a clItratla como s{)(~ios da Caixa BClldi('('It!e" 

A sentença de primeira inst[j.rl(~ia deu razão (lO jiJshvlo, jnlgant10 
impl'(wedelltc () depó,'..;ito, por llií.o tf'l' () (lpposif,ltllc' dit'('ilo de W'l' 
f-ló(,io da alnclida Caixa BCllri'i(,l'ltte .. ;\g'l'1l.\'OU-H(' o tlt~l'()c.;ilal1l.(~, ('om 
fundamento certo tIo art.. 1!)"I, ~ ..t:\ 11.° X IX, do (Y/(lig'o do Pt·I)(~I'''SO. 

l'HEr'IMINiI/: 

Na eOllt.ra-mitluta, a ]'azellda do Bsiado Ipvatl1.on a jll'plintÍlI<l.f 
de llào (~abc,' o "l'el1YSO po!' s('r a eallsa. d(' valol' illi'Pl'iol' ;1 .... ,.". 
2 :onO$Ooo. llllJll"OI'f'dC' a ]l]'plilllilltll'. ~\ disptl.-;i(:}í.o do ;lrL ;(0 do c11~

(',l'l'tO 11.0 7.4:!8, de 27 di' jHnho .-!t' 1~);1;), sol!]'(' a Ili!o IHlllli..,siio d(' I'('~ 

(,fll'SOS;Í:-; NlUsilS de vallH' ,d/' 2 :(J()o*noo, se I'prel'(' iÍs 1(1](', 1)('10 t!1'<'I'('í,) 

7.112, de ~ tl(~ lllllio de 1!):{;""), Pl',lBl [.)!'lwI'ssadn.o..; 1)('los ,illlZ!'S (k ]laz . 
.1\s:-;im jú foi c!(,(·idido div('J's,ls \'I'Z/'S por (':-.1;1 (lh!'II', t' ainda. 1IIí ilJlil~ 
rtH'ute, u foi pelo al'únli'ín d(~ 2;") dp Ilg'oslo t1a;-i CÚlll<II'il:-; CiJlljlltlfil:->. As 
('awms em que o Hsíado {j llltl'l'f'S:'·;ado llUlH';] foram tl(~ (~IJlllpd{";Jl(·i(l 

{lfH'a o proecl";so O\l jnlgallll'lIí-O dos ;iulzPs de put.. Pt'lo tl/'('I'do 11.') 
J2;-l, de lO de lIovcmbf'tJ dc' IH!):!, Hrt.. 12+, § .t,o, /'lns l'/'illll {la ('Ulll

petênt·ia dos jnizcs dos ]~\'iíos da ]i'nzPll(l,l, pa"sillHlo ;í dos jlliu'.s 
de dil'eito qH<llldn , peln ]wi tl.(} Lt~;}. ll(~ 2~) dl~ ouíllhl'o d,~ ltH-1-, 
foi sllprimidil a Y<lrH pt'ival i\,(I dllS }'(,jj,o,.., (la !i'nZl'tHln. nc 'lIuTiti;;: 

Os LI nf'o" t-'vjdell(~ialH tllW as l'í'lill:()('s ('!lI n' () 'I.!~T'I \'<1 li 1 P (' li ag'l'<I \';,do 
eram as th~ lIItl eontril(o (':'mi getH'l'is", de f.;t';"':llI'O di"' \'idil. () ,lgl'il~ 

vante t']'a () st"g'Hl'at!o (' a C<lixa Bt'll('fil~(,lIlt' dos li'llIlt'if)]I,íl'ios Públi
eos II S('~'III·<ld()I'. p(']o ,li'!. 1.I:l:) do Códig'() ('i\'ll, o l'o"tt",)lo di' "'l' 
gllro ('oIlKidel'a-st' ])prfi-'i1 () tJp"de q lW o :;Wg'lIl'ij( 101' 1't'!Ilí'1 I~ ;'1 n Ile)1 il'(~ 
ao seg'ul'ado Ol] faz l!OS livros o latlo~;IBH't110 Ils11í1l da OpPI'<l().tl. :"Jo 
ca"o dos I1n10s, delJ~"p es1a segllllda hi]l(J1t'sl~: os ];JlI':ilIlH'IIÍOS j'lll'<lllI 
fl'ltos (~, [tilJ(la mais, o S('g'ul'adOl' ],C{~l'l)E'll divet'so,...; pl'('llJioli do :.;e~:H~ 

1'0, que SH,() a jóia (' eOlül'ihni(:(I('s d(' qnr tl',li<111l 0" d()e~lIlt1('lIto" de' fls. 
lI) a ~-t-. A agTa\'H(la al'eiloll a illSI·['it:iío do <lgTH\'unlt' ,'01110 ;.;(·wio da 
Caixa H(,Il('fi(~('Jl1t,; Hão p()(l(', pOI' sna própria <lllíol'idadt', tl('l'lal'ú~ 

.ta SPl\l efeito, o qllP !:'(llli\'nlel'i,1 a s('r () c'()lItrilto 1'()llsidc-'l'ado 111110 Jh'la 
votltadn i-'xI'111siva de 11m dos ('Ollt 1"111 alltt',o..;. HI'(,llsado () 1't~(~('!JinH~nío 

das (;olltl'ihl1i\õp", () :q..!,Ta\':11l1c~ podia tlp]losiíal' jlldiei:lhlH'IH' a :-.ll;) illl
portílll\·in. I's1o posto, adJl'tl1l1ll, ('lll {lillta (ji'i.uw.ra da (I()I"t.t~ dt' Apc
ln(,:fw, dar IH'()\'jlJ\cltl0 ao agnl\'O para, jUlg'íllltlO pl'oel'dl'tltr~ 1) dl'pô. 
sito em (·()llsigmH.:üo, del'lara!' feit.o o pag'alfwllto ~ i'xtillta a ohl'igHI:iw 

do agTHYatlt.e I:OtWel'tlPnte ÚS c~ollll'ihuir.:tJ(,,'i, ohjeto do depósito. Cus
tas 1)('la ug'l'ilv<Hlll. R. Paulo, 7 de on1.11hl'O (lp l~);Hi. A. C, \\Titak('l", 
prcf"ldPtlte - PHll]O COltHllho, "nlaí(lI' - V. Pt'tlh'ado - OOlnCi'l de 
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Oliveira, vencido, confirmava a S{>ntcllça agravt](la, P01' St'IlS funda. 
mento:-J. 

(DlJ Diario Oficial do EIIWuo de 1·11-:16 --- l'g. 43). 

Dúvidas. Quando cabem recursos 

Só as dúvidas suscitadas pelos serventuá
rios extra· judiciais. com ft'fl'rência a atos do
seu ofício, comportam recurSOR, '1uando julga
das procedentes. 

Autos de c.nrta tcstenmnhávpl n. 11~7 - Ca})jtal - Agl'n\'anl(': Santos 
Hernandes - Agravado: Donato S. Lobosco _ (L° ofkío), 

AC6HTMü 

ViRto~, expostoR e (li:-;cnt.jdos êstes auto;;l de (>,ilrta testrmunllrlyel 
11..0 l1R7, (la {'omnrea dH Capital, C'lItrr partrR - RaIlf,os llPt'll1tndrs, 
t,rstemullhanü" e Donal0 fi. l,ohos('o, lrs1('lnllnha({o, ad"'dnll:l t'lll G,a 
Câmara, por votat:ão 111H1llimr, jUIg'íH' impro{'ed('llte n. ('<1 r't <I, lHlI'il. ('011-
firmar a dcei.são de primpil'a im;t~JH~ia, por f.!f'1I8 fUll!lallLf>nt.o:-i. 

Num exc('utivo camhi{l.rio, r~qllerid() pplo ('1'1'(10r ('xl.'qll(·nh\ <le 
acôrdo eom o f'xecntado, o kvantamenJl1:n /la quantia flrtlhol'acla, ° 
juiz df'feriu o pedido. 

I,<lY1Hla a ('nrtório a pcti<:ão. o p:;:el'ivão teve clúvida t'1ll at~nder
ás part('~, em ffl('(' 00 rrf'(~('ito eontiflo no art. 1.014, § tllli('(), do Có
digo elo Proeesso, que manda publi('ar ('ditaI com (I prazo /1l' df'7. aia:;:, 
ehanHuH}o os ('!'pc1o!'rs do eXl'f'ntlulo para (I rOlWllrso d(\ pr('fC't'i"lleiaR; 
mesmo porqup, a êSRe tempo, 11lU crüdor jú. protestat'H l)()J' prpÍ(·l'f·TH'ia. 
Em faef' da infornHH,:ão do scrvclItwhio, () juiz re(~OIlRi(h~I'()1l () tlt'spa
cho que ordenara. o levalltUtlJf'llto (la penllora, dando prazo ú. itdC'r
posição do reeUTRO ele agTnvo, eom func1Hmento no art .. 1.0~)4, !l.o R, 
do referido Código, e como o jniz c]Pllcg,lsse Sf'I.!:lIimPllto no 1't'('I11'RO, 

o agTi-lVant.e fez estraír a presente carta testemllnhúvf~l. 
As dúvidw.: q1le c~omp()r1am recurso:;:, qIHlJltlo jlllgoadas pl'oerden

tes, são as sllt'itadas pelos SP1'\,(ll!tn(,,'ios exft'aj1tdi(,i~lÍs, eOIll l'('r(~

rênc'ia aos atos de seus ofieios, tli('iplimulos pl'lu :lrtign 11.° lG:l c 
Reg'llintf's do menciOllac!o Cúdigo; isto porqlle Hs (lílvi(las rt'/'rl'idas 
fwfrem mn pr()(~r~s() regulaI' E', afilHll, SrLO julgadas fH']o I'('spt'divo 
magistrado, Hrpelida a (l{I\'ida, da tll'eisão 11:10 (>ahe qllalqner ]'('('11 r
RO, Aeolhida que :-;Pjll, a parte pr(~jlldic'a(la podr agTaVHJ', i 11 VO(',il lLtl 0, 

('orno fundanH'llto leg'al, () que foi lrTtlbrihlo 1)('10 tesÜ'l1lllllltallü'. As
dúvi(las ]pyantael[Js pelm.; c:,wl'ivãrs, ('omo tll1xilial'cs do jtliz (' rx('(~n
fores de SItas 01'<1<'111'1 e pl'OVilllt'll1.os, Ilãe. sií.O jlllg'adas ll('llI P)'()('('SS<l-
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da:'!, por isso que con~titnem, Pro rigor, IDPl'aS infol'ma~ões (In ;juiz, 
para que êste, advertido 11e l·iJ'(~UIlstfuwias ignoradas nu oenftas pelas 
partes, delibere de novo, mallteudo ou I't~vogalldo a deü",fw j[L pro
ferida. 

A vingar a pretensão do tcstennmhante, forçoso seria crear um 
róI imenso de novos casos de agravo de pr-tição, não espe(~ificauoR peja 
lei proem;sual vigente. - Cust.as pelo te~tcmllllhallte. São Paulo~ 17 
de fevereiro de 19:17. - Ar/h"r Ccs"r Whita.ke,· - Pr('sidenle -
Leme da Silva, relator - Oomcs dr Olive'irn. 

(Du Diário Oficial do Estado, de 24.-3-37). 

Carta de arrematação 

Desde que o juiz ordenou a expedição da 
carta de arrematação. apesar da oposição da 
Fazenda, deve ser ft~ita a sua transcrição no 
registro de imóveis, sem dependência de cer
tidão negativa de impostos. 

ACÓRDÃO 

Acordam pm !-\essão da 2.a Cfunara llCf!al' [ll'ovinwnto ao pr($ent.e 
re(mrso de agravo em que são agravillltes a l\funieipalidatle de S, 
Paulo e a F<17,í.'nda do E~tado, e ~lg-I'avIHla a Sociedade Predial e 
Ag'J'i(~ola H ~J. Carneiro", 

Custas na forma da lei. 
A agravada, HUnI exc(~utivo hipot.eeilrlo movido conlra o espólio 

(le .laime 011111,0 Haugl'/, obteve a {'urta de :lnemat.aç:ão. Ao :-;t~r 
est.a expellida, foi :-;mlt'ita~la a qlH'~tií() da p]'('ff't'\~twia da divida j'iK
cal sôhre a hipot.ecária, qW'stão resolvida de lllotlo favorúvd Ú, 

arremat.ante. B a cart.a foi t'utreg'lle. 
Agora, ao t.elltar rpgistrú-la, levallta o orieial de novo a dúvida, 

invocando o artig'o ].0 do Deerpto 10.a2:J, tlc 20 de junho (h~ ]!1~j!1, 
que aliás reproduziu o artig-o fj2, da. lei 2.48;', de ](i de dezrrnhro 
de 1!1:l5. O eitaclo artig-o 1.0 di7- o sP[..!:llinte: "8(, Se' (~fd,uaní o rt~

g'isto de titulo:;; uominieais, iJldusiVf~ tle ('esHão ou t.ransfel'01leia 
de tlircitoH à !-\ueessão abl'l"ta, Ila (,()lIfOI'lllitl<ldc do nrlig'o 1.1a7 do 
Código Civil, quando esteja transerita no titulo, ou ft)J' llprusentada, 
certidão de se achar () imóvel, (~uja trans('ri(,;iio se vai fazer', qnit{,H 
COm as Fazendas Estadual p l\:fllni(·ipill, ('UI l'pJ,u;iio a qualqtH'l' im
posto ou t.axa. 

l\Yão ha, porl~m, no ('(ISO ('111 êlrri";~:o, 1lada qllc :-;e oponha <1. apli
Cíli,:iío df~sse artigo" Desde que o juiz mandou cXlwdir a eartH, não 
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obstante a opmnçao da P<lílerltla, (~ 'lll\' dt'll, t'HI l'(']<l(:iío ,lO arl'I'IIliI

tanto credor hipotecíirio, eolUO inexi:-;b'n1"i' fi divida. .\ tll'(·j:-.;ij,o ju
dicial vale, as~im, por nma qllit<-](~ií\). Niítl (. líl~itll ,]() o!'it·ial dl's(I
tender à detel'lIIimu:ãn jUIlieiúria. 8:1,0 }lindo, ~ dI' OU111bl'IJ dl~ 
1939. - A. CC:)(l1' lVhilaJ,;(T, 1'. _.- Mario U!tilllU-rl1f's, 'i", .lufúo 
de Moraes. 

Transcrição 

Sórncnte ('m t'ie trutando dt· iu"t'nl:u'jos, :-;t'

rão tran~l'ritn~ os julgados (IUt' hOl1lOlng:an-'m 

partilhas, IJundo terlU!) {l alwl"tur;l da l'mnu

nhão, <:umo nas at:iíl's divir-;()rias. 

Agravo n. ;,).78,1 <1(' Piratininj.{a - Agrnvun!vs: Ciul'omu (~('"tari t' flutrn ... 
~ AgTHvac!o; St'rv(·ntu.írio du 2.U ()fí('i o da ('olnan~a. (I.') 
ofkio). 

Al'ól'(lnlll, C'Hl Tl']'('l'il'.'t C;'llllm'i1 do TJ'illllllil! di' :\pI'!,H:i'íI), d,11' 
pl'oyinwnt.o a ('~1c agravo 1\.(l 5.7S,:!, dl~ Pil'ati!lill)l'a, illt\'l']l(l:~!() put' 
(Jia(~om() C(lstari e OUt1'I);-;, eOllLI'il I) S(ll'VI'IILlIiíl'io di) ~"O ()I'il'ln da 
(jllllJal'l'a, pal'a, .l'l'fol'llJ:.l!Hlo a dCI~l:-'~W agnl.v<ltla, j\!!gal' JIlI]))'(H'e

dent.e a dúvida leyalltada. CUf.itas peloH ag'f'f\.Villt1I':-", 1Ios 1c'!'HlIIS da 
urt.. 160 do Cúdig'o do Pl'opesso . 

. Em ~c tl'utaIlllo de 111vI'IlLúl'ios, I-,l)mrnle L·~li'ín old'j).!·iHlll.'I :'L 
trallseriçflO os .illlg-ad()~ lllle I!qllwlng'al'I'HI pll.I'Lillms ('111 11tH' (,!'I'ti
VlIlliPute se PllZI'1' t.(~]'}))() h ('OIllllllhüo ()I'illlldêl dn ,11)('1'11\1',1 Ih :-'11-
I~C!-lS[W. Poderú ll<lVCI' l11COIlVf'llienh· lH'SS(\ sist.t'ltul., Jllll.s t, I) qlll' ]'('

sulta do llOSSO direito positivo, pois quI' o nrt. !):l~ di) ('{,digo (~ivil, 
1'f'g'ula11110 a t.rlltu·,('rjr.,~ão nus cH:i)I'S di\'ISÚl'iilS, 1011Ul,d;t (,sjil (\Xp)"(';..;siio 

em sentido amplo, súmcLlh· sujeita úquf'la f()1'1ll1l!itl<ld(~ (J!'\ jlllgndos 
'lue: a) rmz(,l'em iêrmo a iwlivisãn c h) lltljlldií·.an'llt 1)('lIs (iP r<.!iz 
em pagamen10 das (lívidas da Ilel'illlt;a. 

Na vf'l'dl.lde, se fOf-lSP f',s('ôpo do II'g-isli.ltlol' t,Of'llal' ;";PlrI}lI'(\ ()hJ'í~a
túria a tJ';tlls(~rit,:ãn dos jlllg';\( lo", pJ'()r(~l'jdos ('UI j Odil" ;ts ;H;(W'; ti j ,,] 
SÓrIas, Rem limit.ar cHta f'xig'('lH'ia, 1I0 (jlW 1'(\,,])('ila ;'t.., ''''('11Íl'llt:;lS hll
trlologatórias (las IHll'tiHlaf-l, JlOS iu\,plllúl'ios! HO t'<lSO J'I'SITito di' li'" 
sidu o herdeiro allui1l11Oado (~om UHl illltÍvel !JC'l'l't'itillll('llIl' il\(livi
dua]i81Hlo e ucs1.al·;lllo dos deJllais hplls do ([(.(A'I'VO h(>J'('ditúriIJ, í"lt· 
uão teria acrE~s('ent.ado, 110 fillal (lo 11.° 1. .10 UI'I.. ;j:t~) ('(1]110 () 1"'.1., 11'1 
palavras "i'H:'lo~ l1111li!'-\ Sl' pH;;t' I' lel'!llo h itldi\'i:-.i{o", 111'111 tiln POli!"!) 
(,ollsigllado o n.o 2 dêsse I!l('S!lJO <lL'lig'o: ".i\s :-,pnlPI1(:as qlll', 110'1 

ÍllveJJtúl'ios c partilltafol, adjudü'HSS('tll bells de rair. Plll p,lganwllto 
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das (lividm; da hpl'ml(~a". Bast.Hl'in rlil1.('r Rimplt~smPltü': "Rcrão 
tmtlbt'HL t.r'lIliwt·ito~ iJ~ jlllf.!'ndos pl'ofel'itlos nas IIQÕf'S do ,iuiw di
visório". 

Nf'Dl eôl11(' n ohjrt:i'ío 1 irada do nl'1"" 206 e d0 Olltrus do Heg-ula
tnf'nto n.o hl.;)42, de 24-XT[-ln~K, sf'g'lllHlo o qual H S(' n imúvd nfl.o 
e~tivPI~ lallt;'Hlo f'Ill nOllle do énÜOf'g-<llltf', () ofi('inJ E~xig-it'ií. a t.l':tn:-t
(~I'i~~ão (lo tit.ulo antC'('io)', qu:llqll(,l' que sE'jn ;l. sUa 1lélt.llI'(>Zil, para 
ma.Ilt.f'J' a (~()lllinllidadp do rf'~..dstI'O". E /tão (·ollw P()l'f!II(" (1;-1(10 
que tais dispoc.;itiv()s :--;P 1'l'J'il'mn i,llllht'ItL i'ts sl~lltt'n~W-l hont()I().~·(Jtú-

1'ial'i das pal'lilhw ... (h~ iiJl()\T('is PO]' qn(dlls nii.o .fif-;i(~;lll\('lif.t' df'ÍI'I'llli
nadas, lli1.0 foram ti.J('s tTiI1lSplilllIH(lo!-; tia rJ(~i !l.f) 4 .S~í, dp 1!124. a 
Cjl1nl se limit.nu a rrp]"()tl11Zir n IIrt, !);~2 do Cúd. Civil; {' [~ :-:abido 
quer Ilão t·pm f()r(~,fl (·orrpit.ivCl. os disp()~itivo~ r('1!1I1H1n(~nt;l1'I\<';, 11;1. pUl'
t.e rm que di'<';('!,f>P;illl 0(1 ('xo!'hit ti 111 rio trxlo dn II,j. (Pllhio ]\lr,ll
(lonado, II n [Hld" Caryalllo Rnntos, CÚ~l. Civil flltt'r-})J'C'lu(lo, vol. 
VTT, nota R ao <l!'t. ;,);l:!; Pl'nfl'~f'01' Il'l'aJl('iNt~O Mn!'alo, in J{,('V. dns 

Trihunais, 4Gi;}:):) (' "iH F. H. AlrneithJ I'r1l.(lo", rr!'1Hls('rj(~ií.() dn Pl'(t
pl'if'(lade im(í\'{'l, })Hg'. 1:J; Hl'visla dos rrl'ibrlllais, 11:1IGn-l e 741S8; 
r'polltps (1(' :I\fil'alldll". Otn. 11(' I,'lIl11ílill, p[lg"s. lG;~-lli·J) - Rií.o rall~ 
10, 2 dr. maio de 1!):1~) ~ A. PC1'"/'ori, presidente - J. J1/. (Jo-nzI1Y(l 
- .. J"i'JII({lIdo 7l ail'han/':;;;. 

Escritura 

- Testemunha qut.' assina em dia llo,<.;tuior. 

A}Jelaç:l.o ci\'l'l n, 2t .2ii2 - Piraci('aha - Haroldo L. Mac Fadden c 
outros _.- Apelan(es; noh{·rt.o William Mac Fadden - <lllel:Hlos 
- (Cal'(ú,·jo do L° oficio). 

ACülWAO 

Vistos, ]'elatados p dis(~l(l idos t'sJ.(·:-; autos d{~ tlpelll~ão {'.ivil n.o 
21.~()~, da (~()Jlllll·t'a clt' Pira('i{'a!JH, PIlt.I"C pnrtes: Haroldo TJ. 1\fae 
P,ul(l('11 e out.l'o:-:, ilJH'lrllll.I'R, l' HoJ,el'to 'Villiillll l\Trw 1"lld(lf'il, /Jpl'la
do. .A(~OI·l1l.1ln ('m S('g"llllda CÚml11'{l da CÚl'te ele ..Apel<lt.:ã() de Sii,() 
Pil1I11I, po)" lll<liol"in (lI' \'01(1,,",, dm' pr'0\'iHll'1l1.o ao recurso, para ;iulgat~ 
pJ'()N~delltp a <l(:ão t', assirll, d('(~r('till' 11 Itlllidade da psrl'i1111'H tk (lOil
(:ão de fls, f>, })o!'(jlliltll0 l'efl'ritla. p:-;('rit.ut'a foi 'lavr'<J(la S(~1I1 ns 1'1lJ'lIl:t

lidal1ps Ipgilis. I hna de slIas t.f'stt'rnunhas, Bt:'Iwdito dll Costa 1Ta
(~hado, como (]{'('J,lra ('m seu c1C'Jloil1l('Il1.o a fls. ~4, Ilfí.n rÍ'itl~ve pre· 
sente ú fatura (la Il:l(';'Hil<1, qu(' ilf->S"tIHHI alw1ida (>f->(~I'itllra tiO dia irn
melliato Ú sna fat.ul'a (' no ('nrf(ll·io c nãu na falt.enda de d. Sar:Jh, 
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onde não esteve. Sendo unIa a e~critllra de dO,U:;lO, 110r lhe fal~ 
tar solenidades legais, nula I~ (I dOll(:ão. Cu:-;j,a.'i {lplll ílJwladn. -__ '0 Nrio 
Paulo, 27 de novembro de 193H. A. (frsll·r Whiinkf"1", (lresiflent.e -
Abelard p~'res, relator desigl1ado - l'';ccnfe lIfam,ede -- Achilles 
Ribeiro, vencido. 

Procuração em causa própria 

Meio inábil para transmissão de domínio. 

Agravo n. 4.748 - Atibáia - José Pires Alvim, aHrav~lllt(· - () oficial 
do Reistro de Imóveis da comarca, agnlvado _ (Cartório do 1.0 
ofício). 

AC(mnj\.o 

Acordam eln terceira Cúmara, neg-al' provimento ao fig-ravo 
TI.o 4.748 de Atibáia, interpos10 por .los;' Pir{'s Alvim ('ontl'a o ofi
cial do Registro de Imóveis, pois (I'H~ 110 easo se trata de uma sim
ples procuração em camm pr(lr)l'ia; c a ycrtlluleira P"ol'ura(jão em 
cau~a própria não f. meio hiI,bil para tranflferir {) dominio e, por 
isso, não deve ser trallseritu 110 registro de imóveix. Custa.s pelo 
agravante. 

São Paulo, trinta de st'Ü'mbl'o de mil llovecrlltos P. t.T'inta e seiR. 
- Manuel f'arlos, presidentt· - ,I. M. Gonzaga, rela1.or -- Paulo 
Passalacqua. 

(Do Diário Oficial do E~tad". tk 2·1~12~36. {l. 5Ó). 

Responsabilidade da fazenda 

Para que haja responsabilidade da Fazenda 
por ato ilícito de serventuário de justiça, ou 
de qualquer funcionário público, é preciso que 

êsse ato seja praticado no exercício das funçõeR 
do respectivo cargo. (Sentença proferida pelo 
Sr. Dr. Juiz de Direito da LA vara civE'1 da cn~ 
marca da Capital). 

Vistos, ete. Ernani l\fiehelet, qllilW.lo ainda menor, reque-
reu ao dr. Juiz de direito da l,a vara de ól'fãos alvará de licença 
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para vender a quota parte, que lhe competia, na Fazenda Perobal, 
.sita em Bocaiúva, então comarca de Agudos, presentemente co
marca de Pederneiras, nêste Estado, Expediu-se o uIvará, na fór· 
lua pedida, tendo-se efetuado a venda e sendo exibida, em cartório, 
a quantia de 9 :454$450, O cartório se achava sob ti, direção intt.. .... 
rina de César Hibeiro, primeiro eserevente habilitado, que foi quem, 
-substituindo o escrivão efetivo, renebeu o dinehiro exibido, dêle 
se apropriando criminosamente, 

O autor pretende, com a presente ação ordinária, movida con .. 
tra César Hibeiro e a Fazenda do Estado, compelir 11 ambo..,;; ao pa· 
gamento, em devolução, solidariamente, da quantia referida, mais 
os juros da mora, custas e honoráriO!, de advogado. 

César Hibeiro foi citado por editais, por se achar em Jogar in
certo e não sabido, sendo-lhe dado curador, que t!ontestoll por llC

gac.;ão. A Fazenda, em defesa, alega que é fUrH:ão do Curauor Ge
ral de Órfãos, não do eí-ierivão, a f!;uarda dOf; bens e defesa !Im; in
teresses dos menores. Si é verdade que o autor, 011 alguem por êle, 
entregou a César Ribeiro, substituto do serventllúJ'i()~ a q1lantia 
,de 9 :464$450, praticou um ato fóra da lei e tl'unf.iformou () escri
vão em seu depositário. Nem poderia qualquer ordem judieiul 
convalecer êsse ato, visto que o juiz, em funções administrativas, 
como são as que exerceu no caso, não tem compet.ência para tl'am~~ 
formar as funções determinadas em lei. 

Replicada por negação! foi a causa post.a em prova, t-leguindo
se as razões finais, decorrida a (lilac;ão, sem pedido de qnalql1t'r 
-deligêneia. O flr. Curador ~l. lide ofit-ion a fls. 49 verso, limitando
He a pe(lir justiça. 

Examinados os autos, é de indagar, desde 10f."0, si Ct"sar Hi
beiro, fmwionário públieo, "ex~vi" de sua interinidade no (~at'g'O 
~e escrivão, recebendo o dinheiro pertencente no menor, para o fim 
de recolhê-lo à Caixa Et~onônIit!a, agiu 110 exereíeio roguJar de 
suas fUlH:ôes. Rem êste requisito, como hem observa o prof. Fran
ciseo l\:Ioruto, em pal'f'('eT (1'1(' I-;e vê na Rl'V. dos rerihulluis, XOVUI, 
386, não ha cog-itar de crime ou eontravenção fUllcional nem tam
pouco de responsabilidade civil do Bsta(]o por açôrs, abusos ou 
omissões de sens empregados. 

As fUllçõe.s elos escrivães de 61'fãos estão (,JaraIllrHh~ <1('fillitlax 
em lei, não se compl'Pt~ndendo entre elas as de rt>eebel' dinheiro 
de menol'f'S para qualquer fim. l-JenflO, apt'llHs, llilig'cneiaf' a bôa. 
arrecadação dos hem;; e rendas dos órfãos e illtCrclitos c olhar por 
"Rua,,; peS:'imu, (decreto lIlunel'O 12:3, (le 10 (le novembro de 1892, 
art. 147, 4.°). E' mesmo vedado, f~xpr('ssamelltp, ao t'f'WI'ivão do 
órfãos constituir-se, direta ou indil'ptament.e, depositário c1e hem~ 
que hajam de ser depositados (Ord., liv. 4.°, tit. 49, pr.; - Dee. 
estadual 11.0 1.11H, de :n tI(' lWlI'(;O dl', 1~)():~, <Jrt. ~S - PillJo de 
Toledo, "Proc. Orfanolúgieo", 3.a ('d., § 130). 
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Assim, os dinheiros qne os escrivães <le Ílrfãos l'Pt'l'hem para 
fim determinado, qnal o de l'f'('Ollll~l' às Ca.ixas ~JcoJl(irni('as, (~ que 
extraviam, recebem-nos e extraviam-Ilos, como bem assillllln o Pro[, 
lVlorat.o, não no cxeJ'l'Íclo das func;ões de seu ofíejo, 111:1S 110 dpw'm
penho de obrigações de (~~t.l·;Í.ter pessoal, pOl' ('ollfiau(;a volLlut,;ü'ia 
das partes e não por injun~~ão da lei. 

~"To caso uos autos, não se pode falar, port.auto, f'1Il l'espomm
bilidade do Estado, que em nada. (,olLt.l'ibuiu para o ~üo do ('s(·}'ivàn, 
recebendo das partes, pal'a depósito, ilquilo (lllO i:l l(~i IlNO () H1I1ol"i

sava a receber. A responsabilidaue é exdusiva de Cr'sal' H,ilwirn, 
O escrivão faltoso, e aRsim o declaro, julgando pt'O(·,rdetlt.e a ar;ão 
apC'naR contra êle, a quem eOllueno ao pagamento do p4~dido irllpr'o
cedente contra a Fazenda do Estado, que absolvo da l'(~spollsahiJi
dade solidária, pretendida pelo aut,or. P. e T. - Hão Palllo, 10 de
março de 1936. - uO,\;w(lldo Pinto do A.uwral". 

Executivos hipotecários - Custas devidas 
ao escrivão 

Nos executivos hillotecários e nas eXE'CU

tões em geral, embora ocurram divcrsoA inci
dt'ntes processuais, as custas dev('m :-;(')' »agas 
pelos (~xecutados, uma vez que êstt's hajam ~ido 
condenados ao 1':ieu llugamento. 

Pci'!'çrtO diriu':dn ao sr. d?' .• Juiz dl~ ])ú'áfo da. segunda vara rivcl 
da Cal);!".!: 

"Di~ .T. Z., itlV81ltariilllt.e do esp()lio da u,. Z. e ,'ma IIllllhel') 
por sell advogado illJ'r;:i ussill;[tlo, 110S autos dl' PXE'(~llti\'() llip()h~. 
cá rio de P. 8., contra o ref('f'idn rspú!io, qne f,C'lldo J'{~qlll'l'i(lo a t~X

pf'di~ii() de mancla(lo pilm Jt>Yillltmnt'IlJ{) da pellllot'll. ('()l!...,t;ltd(' dos 
alltn:-;, (~OlTeIHlo as tleRpe:-;as por ('outa do (lXrqlH'tllp, ItOIl\'!~ p!1r bPIII 
V. EXf~ia.. clefcl'it' o pedido. A(·OIl1:(·('4', pOI'('IIl, ql[(' o di: ... nlO -1~SVI'l ... 

vfw do feito, p~ll'a a Plltreg'a do llJlllldado, n'('];ltlIH dI) :-;lIp!i(~alll\~ 

o pagamento de ('u;.;hts llO vali)]' sl1JIt'I'ior a ft'('z.Plllos mil l'éis, 
.. \0 que pal'eee, llão f'st:í, (I f';.;pôlio exr(~llt,ad() ohl'igado ti. ésse 

pagametlto, UUla \,('z qlle roi fi l':'\I'('IIJj\'o jalg:ndo (~xtilllo pcda qui ... 

tat;ão do px(>(!uL'ni(', S(,lI<10 i.'-ste eOlld(~nado lias (~llstas, (~()tlr(lrrrH~ 

a('órd~w da EgTt'l,l'ia CÔf·tP. R f1t'I'('see qll\\ () pspúlio pag'oll todas 
as (h~HpeSas do (lgravo lJue iut.eqHJz, illdL!siv~ o prep:-H'O do mesmo 
na instância superior. 
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Nesta conformidade, vem (~om a presente suhmcter o Clt~o ao 
elevado conheeimellto de V. gxeia., rcqnerplldo ~('.ia o IIW~TUO l'e
volvido como fôr de direito e de justiç,a". 

lnfonlUJ.('üo l)rcsfada. pelo scnwllfuál'io do i.o ofil'io 6m'l: 

l\.feritís~;iIll() .Juiz 

Trnho a honra de informa.r a V. BXt'in., 1Ih'IWi()~alllcntc, ('UIn

prindo o reFipcitúvel dcspa(~ho ret.ro exanHlo, o )-;i'p:\liHh~: 

1 - O espólio de H. Z. requereu, é l:prto, a fls. 1 ;).1., a expc
dição de lll[llldado para ]cnllltaH]('lltn (la !)(,llhm'l1, "i'iJl"l'('Il/lc) 10-
das as despesas por conta do eX('qnclltc, que foi i'olH!c'nlldo nas 
custas, nos ter:mo~ do ai~ól'drlO e()ll~tallt(' dos autos". 

V. Exeia. honve por tWlJl üí'l'pl'ir, {'In ftFfl/O.'i, o l'Pil11f'l'ido. R 
o venerando a(~Ílrdão (fls. Hí2) di~ll pro\'illlC'llto <to ng'l',l\'O iJl1.í~r

pOi-;to pelo cxeC\}j-ado) ('()llílC'Jl<llldo o i'Xl'i/lLPltlt'-agT<l\'at!o Ilas {~listilS. 

Não determinoll, em ah.,oluto, que l':-.t.e drYPl'ia pag:Cll', i'()]110 qUPl" 
o reclamante, a" (·u~t.a"i <lo pr('sC'tltl' ('x('('uLlvo hipoi('i'Úl'io, e Nim 
as do l'C('Urso illterposto. 

2 - nc(:lm'f'i, flUêlIlIio pstevc em cnrbírio () in"pntnrilllltü .T. 
Z., autor da l'e(~lama!:ão dp fls. lSf;, qlle f'x!wdil'ia () Hlftlld,lilo, -

-que repl'e~ent<lva o último ato d('sh~ eXe(~IIt.iv(), - 1l\(~dilll)Le () pag:a
mento do sal{lo (htf.: cllstas (' i-iêlos, in('llIsi\'(~ os \'lrlO!tlflWIÜOS do 
EBtado e ela Ordem rlos A {hog·'ldo:i, d('poi~ de' !'I'it.a ;I ('()\IÜ\ pelo 
(~onta<l()I'. ./\ fi nn(·j-l hp, 011 t rnssi tll, q \li' i'\~s\' s,lldo ('OITPST)(IIH I in, 
apt'oximadaml'lltl" a :mo*ooo, i'OJll a ilt'dlll:ií,o dos ]l1'('!HI,I"i)."i fltlll'ric'I'
mente pagos.. l~ ti 1"f'('!<tttlHldi" 1I(·Jl,ltldo r:lzoú\C('is tiS ruilll),ls pOli· 

del'a~'õcs, pr'{Hlti I'i('o l1-.'iP a "t'I'l'lli'r () HliltHli1t!o i' pa~·'!l'·lJ](' arillal, 
depois da Ultittlilt)l(, tIo ÜlYPIJI;!]"io do dilo ('~p{)lio, ;1 itrlportÚlli·ia. 

devidn, - pl'oposta quP r'i'C'lIl'pi. 

:~ - .:\~sillt p]'(wcdi, wt"·t·iH:-;,,;lt1\O .Juiz, P()l'qlH~ o espólio-exc
(~nl(jd() foi (:o])dp1J(\(lo ]](1,-; .'tt:-;I'I:i, .·otlSOllllh· dl'('lSiio dI' fls. !);) V., 
sClHlo eCl'to que os hem; Pl~llh()]'at1()s, llOS l'XPi'ut.in)s rIU gPI'íll, "l'll1pl'C 
l'c~polHlí~m pelils tlPS!H'S<lS (' i'l1stilS <lo ]'I'S)('I'li\'t) pl'ili'i',SI"Il, ])OS 

termos ao flrt. 1:,)(q. do Co(L Civil. HIllhol',I, ['sh' dispositivo seja 
de uma (·larpza l' llilo IHlillitir <1!ívidi.l, [)('i:O pt'l·tnissil\l <I v. ]'~x('i<l. 

para (~vjt.1elj(~i{\l· HI;tis o dil'pito Ijll(' Illt~ H:-;:.;i~h'; 

a) Como (JbSt'I'\'l1 () Pl'i)'J'. .. '\Z('VI't!O .l\la]"qllt'~, -,-- .. -I l!ijJ(ifc("(/. 

pg. 201, IlY R4, -- "no eXt'i'llti\'o Ilipo1('('{\\'io, () !J)"odl!tn dos bens 
C'xC'eutac1os (h~\'(~ S('l' dislrihllidn lln ol'(II'llt ;--,q!'llÍtt1i~: 1.,11 - t'ts 
cust.as da l'E'SPC(·ti\':J, ('Xt-'i·l1i:;lo. Ettl st'gnida: ~.(I. _._- lís d(~sJ)('sas dí~ 

conservação", eti~ .. 

b) Plinio Barreto, em hrilhanb' pare('(~I' {lllhlieado na H.evh.,ta 
do~ Tl'ibullais, pg-. ]1:5, \'. ·lH, afil'mil.: '~Nl1,jt>ij",ar ,l P;I,rt.l' \'P]]eellnra 
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ao pagamento de custa,." quando a condena<;ã,o K() l'(>C'uÍu na outra., 
seria introduzir na sent.enc:a um ef(~ito que ela lIã(J (·Oltlporta. 1\ J'f's
ponsabilidade da parte é limitada pela existtll\(·ia da Sl'lltt~Il~:il". 

c) Eis um trecho do acúl'tlfw pllb]h~a(l() na n H,evi"ta .1\1rí~ 

dica", de Hodl'igo Otúvio, vo1. TV, pg. 140 - "R(~lHlo patt'lIte (]O;4 
autos que êsse levalltanwllt.o foi feito irr(,~lJlarIlWIt1e t~ fjW', po" 
isso, se procedeu à nO\'H lWllllOl'a (flK. ;)70 v,), n;.; (~IlSÜ1K (1tW('H\ ;';(>1' 
pagas pejo vencido no julgamento final dos embargos". 

4 - Isto I)osto, nflO é justo o que pl'ct.cl1(lc o eXQí',nt.n(lo: 11'
vantar a penhora dos bens excutidos, ficando o PRurivão sem 1'c('o
bel' as suas custas, ou eDm o encargo ue rr(~ehi}.laK (lo f'XC1lllcnte. 
Ora, se o reclamant.e entenne não Ilw ('ompét.ir o pagampnto das 
custas, que promova os meios de rehavn-las da parü~ (~ontr{j,l'ia, maf{ 
nunca em detrimento do mmrivllO, qne concorrC'u enm () :-leu trabalho 
na elaboração forense do proce~so. Não 8Pl1(10 parte !lO feito, nllO 
pode arcar com o ónm; qllf~ o rcelamalltc quer impln'-Ihe. A(~I'(>:-l(~e 

ainda que as part€'~ litigmlÍ,ps, f'lU vit'twle do ae()l"do (t1IP eelcbra
ram, dando em resulta(]o a (!uihH:ão dp fl~. 1:-32, f-dleIH·inrmn a res
peito do pagamento das cllstm~ di~Hte pl·()C(,Fi~O. Devem esta..:;;, pois, 
ser pagas pela parte vencida, d.e eonformidutle (10m a sentença de 
fls. 95 v .. 

E' o que tenllO a informar, aguardanno a rcspeitavel drrisão 
de V. Excia., afim de (mmprí-la eom atenção e Holicit.ude. - O es
crivão, Aureliano Arruda", 

Decú,üo proferúla 1)(110 Sr. Dr. Oióf/c,nf,'; PCrf-1ra d() l'alt'" juiz de 
dÚ'Cl:to, com jurit.;di(·ão na 2.a vara civel: 

"Razoável a informação do e,ç;crivão. O espólio tle R. Z. foi 
condenado a pagar as (~ustas do exceutivo. Depoi:::;, reeebeu quita
ção da dívida, mas essa quit.ação só veio aos autos a 18 de agosto 
de 1937, de modo qne o ft.'ito teve andamento rOl ineidentes 11e que 
participou, até que, por decisão do agravo, teve reeollbc(~ido () ~eu 
direito de vê,r julg-ada finda a exeelH;ão. 

Dessa forma, não constando da. csel'itura. ele quitação - quem 
deve pa~:tr as custas, é lícito ao cS(,l'ivão robrá-Iufo; de q nern re
quer o levantamento. Se () redamante entpntle q IW ao autor in
cUlnbe o pagamento, que vá dêle (!Obl'itT. O jHI~am(,Hto do agravo, 
condenando o auto}' llO pagallll'nto das ('lIst.a.", nlLO r('h~va Ü() 1'l'ela
mante a obrigação dp pugar para haver do venei(lo. Illdefit·o, pois, 
l), reclamação. 

• 
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A val'iação 

Nas comarcas de primeira e segunda en· 
trâneias os seus distribuidores funcionam de&~ 
de logo como os avaliadores nos inventários, 
arrolamentos e arrecadações de bens de ausen~ 
tes e heranças jacentes. 

Dispõe o art. 125 do dec. 11.058, de 26 de Abril de 1840, que 
deu nova organização judiciária ao Estado, que "os aistribuidorcl-J 
das comarcas de primeira e segunda entrâncias futlciona6io eOlllo 
avaliadores judiciais nos inventários, arrolamentos e al'I'e(~ada<;(lrs de 
bens de ausentes e heranças jacentes. E, baseado nesse diHPO\,.dt ivo, 
Um distribuidor de comarca de primeira entrância rN!Uerell IlPI'<ltlte 

o eolendo Tribunal de Apelação um mandado de segnraWia, afim de 
lhe ser garantido o direito de servir como avaliador .illdit~ial llO!-; (·a~.;os 
em que esse dispostivo o indica. O magistrado tem in(licado out.l'as 
pessoas, ferindo direito líquido e certo do impetrante. 

O juiz, prestando as informações que lhe foram solieit,adas, disse 
que o distribuidor da comarca só devia funcionar como avaliador 
judicial nos inventários, arrolamentos, etc., quando houver impu/..!;na
ção fundamentada à avaliação já realisada, isto é, o avaliador judi
daI intervirá nos casos em que houver segunda avaliação; e~triholl
se no que dispõe o § 1.0 do artigo 487 do Código de Proce"o Civil 
Nacional: "Se o representante da Fazenda Publica, o órgão <10 l\1:i· 
nistério Público, o inventariante ou qualquer herdeiro impugnar 
fundamentadamente a avaliação, o juiz ordenará que se pro(',eda a 
segunda por avaliador judicial, se houver". 

pre}jminarmente a Egrégia Primeira Câmara Civil a que o fei
to foi distribuido entendeu unanimemente de tomar conhecimento 
do mandado, Disse o sr. desembargador Paulo Colombo, eomo seu 
relator, que dos despachos que nomeiam avaliador não eabe recurflO 
algum. Conquanto se trate de ato judieial, a jllrjs]lt'udAn('ia do 
Tribunal se orientou no sentido de admitir a medida i hasta qne não 
exjsta qualquer recurso para se corrigir a ilegalidade porvelltura 
pratieada. 

Quanto ao mérito, disse o sr. relator havia que ponderat' o dis. 
po!':to pejo artigo 957 do eitado Código do Proce~so; todas a,H ava
liações se fazem de acôrdo com o que ele determina: "Se a penhora 
não for' embargada ou forem rejeitados OH embarg-o:-o, ou se n 'H'<,:ão 
exeeutiva fôr julgada procedente, os bens serão avaliados Iwlo ava~ 
Hadol' do juizo, mediante distribuição. A falta de avaliador' jlHli
daI, o juiz nomeará pessôa idônea". Com relação aos Ül\ren1.á,·ios 
e part.ilhas, tem que se seguir tambem ° disposto no J.ávl'o IV, tiL 2:1, 
do Código em apreço. Ora, não ha llesse estatuto legoal dj~posili\'o 
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algum que regule; a rep:rn geral é que ela sempl'e se faz por avalia
dor judieial; na Rua falta é que o magistl'(l(lo illdi('(I,l'ú. Jw~~ôa idôlle<l. 
Se a legislação estadual silenciasse a rCRpeito, cnti"to O~ aval ia(l()l'(~S 
poderiam ser livremente lndi('.ados pelo juiz OTl(lt~ níio hO\l\'l-'~SP os 
judiciais. Diante, porém, do que d(~tcl'mina o art. "12;i, iJ iwpdl'ant(· 
tinha razão e Só ele é que devia ser nomcndo avallador IlUR iIIV('llt;í

rios e noS demais caHOS previstos por esse texto dn lei. () si', Paulo 
Colombo coneedeu o mandado de seguratlçu. 

Votaram de ig'ual moclo os RI'S. des('mhargaclol'('s nonws dp Oli
veira e Vicente Pent.eado; o sr. desembarg-adol' Antão de 1VTortlí',,",, 
convocado para eompletar a Cflmara, devido i1 liec1H;.a do sr. dt~~H~lH
bargador Toledo Piza, concordou ta.mbem eorn OH S{~US i:olPgas. 
(Mandado de Segurança n. 1.691, de Orlândia). 

(Do "Comércio e Indústria", ,le S. Paulo, til' !l-fl-4U). 

o É válida a tdáusulfl, em· contrato de locaçilo~ 

pela qual o locador poderá ser reintngrado na [","se 

do imóvel locado, de ocôrdo com o artigo S06 tio 

Código Civil. Se o locatário "iio Cllm prir o con

trato, visto conto, por vontade ela:) l}(trt('s~ e expn),o;

sa, () falo da locaçiío se transformu ctn esbulho. 

Pareceres, J. d" Oliveira J·'ilho, p. 138. 



Reparos e controvérsias 

Concurso de Títulos 

FIIANCISCO LAGIlECA 

Baseado IIOS tCI'll'lO:-; <lo (1{,(;1'(~10 ll. fí.l~(), dl' 21 (](> jllJlIO de 
19~n, mOllif'it'at!() 1ll'lo !lPI'reto ''''.n;~:-) dI' ~-I- d(' jiJlj('jro (1(' P);{,~ .' do 
d{>el'ei.o-lpi 11.00S dI' :W (lI' nhl'i! do ('(lI'1'I'llh~ imo, (. l':wllltatln a ill:-;
{'!'j(:ií,o at,(~ lllC','·ítllO pai';], 'Hjll<'I(',-.: qlle jalll<lis fOl'all1 1.IIl)l\liiit's (,li ~(\I'

veniuúrios de jll:-;j;i~;l (' at(' mt'Slun pnl'a aqw']ps qlll~ .1ft. d(lsislil'lllll 

}IÚ JlJllit,() J-l'tllpo do t'at'g;o qt[(~ ('X('I'(·j;lUl. C01tlO S(' vi\ a lei Il~í,(f (\('\"1<1 

(~()lo(~at' lla ltlPsHla iç:unltladp (le ('(lTldi(:iícs 0:-; di\'(~]',...,ns (';1IIdidn1m; 
qlle ~p IIIH'e:,wlll.('tl.l. (~Olll() (~OnJ paJ';U'-:'H' :1 po,sit:i'in d(~ lIllI \'t'J!tu I'S

l',I'ivão, ('()]ls1allt,I'. 110 t'xul'íeio do (,'!l'go, (',(jlll ilS nwlhol'ps !'I'eOlll('lldll

çõrs t!o:-; !Ilagist.radof.; :-;()!J t'lljiL" ordpll"; jl'lrl frulHlIl1<ldo «' dig'lliri(';H[O 

o Poder .Judit'iiíl'io, ('0111 (~;H1(]idato qu!' lliío h~1ll jll'[u,il'll do (d'íl,jO, 

q1H~ Hão t.em til'o(·.inio, qne nfto 1'()!l!J('("l' os JHlI'llH'lIOJ'I'S j'(llflpll'xos 
dt' um enl't-úl'io? 

lIavt'l'ú títnlo llHlis honl'oso (~ tfUf' r('('onL('llfl(', () (·jllldid .. !I,I) do 
q\lt~ 11m pw';snrln elll'in de tl',l!wlhos p dt'/1il':H;()t'S IIU,,, IlIi,';I\'1'l's do 

ofít'i()"~ ()lItle a fl"tilllio ;1 lindos 11110S de :drilJlI[;H:Õ('S n de I'p"[lnll
s<lbilid .. ulps, s<lh(~ DI'HS ~Hp()]'Ii1(lll,'; :11.(' ('oln n sat'l,ifil.'IO d;1 prl'JlI'ía 

saúde' físi('a (~jllf('l('(~llliil'? (lO/1.CIf/'SO dI' tilul(Js dl'II(,.'ia {/{JI/{/r (III. 

que se aqlfilal(;m !r~cJ//t(J'iJ1'(lIt( dI) 'I.'alo/' dos of/ciais do fI/,f,\'!IIO lI(íl'io. 
AS:-lilll :-;t~ tl(~\'{'l'Ú, (,lIlt'n!!I'I' (J objí'di\'o tlt~ 1l1ll ('OIWIII''''iO, ;';1'111 III'o:\'il'
tuul'-lhe a j'illa.lidad(~ IjIW Illai~ de lH'l'fo st' l'C'fnr'l' aos ~P]'\'('tll11;'ll'i()~ 

e 11111) ao t'Xt~t'("í(,[o d!' <jllallj]WI' olltl'a fllllt,:ÚO púldi(',<I, PIII' 1/111', 

eHtão, Hão adltlitir-st~ qlln 1ml llOlúJ'io H(~ja l'Ol1('Ol't'I'lJtP a 11111 (';II',~'() 

de juiz c1e (lil'cilul 

'raulos :-;rw (1,-: que diz('lll l'e~p('ito Íl. a.tua~~(lO de I'<ula :-;('1'\'1'111 n/t
rio c não os qlle tleeOtTPll1 dl~ ou1ros prplli(,ilt!OS do 1',I!](lid<llll, I!IW 
poüet'ú 8('[' Uni ('IlIC'l'ito pJ'ores~ot· (le Di1'('ito e lI\1lwa 11m i'()1I1'OJ'J'(~II1<-, 

porque GIl' V:'W fl'l'il' illtlt,bil,1JlHl'lllp a:-; s;lgTíl(laN g"II'illI1.ia:-; qOl' o 
cargo l)l'c(~i:-;a propillar ltO~ Si'lI:-; [t>g:LtilllOS j'eIH·PSi'lIlallt(·N. RI' rl)l'~ 

mos f'otlsputil' CIlIt' ~illlple~ l'8(',['itnl'p:-; (lt' li\'l'n~ jlll'ídit·,os, ap('z,lI' lk 

todo o sen rp(:ollhc(~idn ]\I('1'i1,0, (lXplI!N('1ll (1(~ JlI'I~r(·t'êllt·il( (bis pJ'oba. 
bilidades da (~liI:,:-;i fi('w:1lo ilipwlt~N q til' jú t'XPl'l'('1Il () (:(\ I'go (~ t[ tiO 

são tarnlwlIl bu(·har{·is fOl'nwtlos, haVt~lldo, por' iNso, lllnll JH'eSllll(~ão 
legal dt> maior Illerc('imt'uto, d('~aJl<ll'p('e ('ulfL.O a ÚlIit';l e !lU'lIlOr 
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oportunidade de uma justa prolllm;:ão, quo )'leria lúgil~a (' muito 
bem justificável. 

Um candidato poderá ofereeer os melhores títulos de cllltllra 
literaria ou scientífica, mas sempre poderá ~er um elemento e~t.ra.
nho á classe e aos trabalho~ de um eartório. Por ei'lsas ÍnsofismA
veis considerações, o concur~o devia HeI' entre servcntuúri(),~ c ([lI;('i

liares diretos do ofício, tal (lua] como aeonteee com as outras pro
fissões controladas pelo Estado. na maneil'(). como Ô ç~1tratt"rir.ado 
o concurso de título poU(~o tempo os ~('rventwíl'i()s qne b!m direito, 
que têm razão, que têm lnel'ecitllento, Rerão os primeiros a ahando
nar a esperança de serem promovidos c esquival'-sr-i'to aos exaustivos 
preparos de papéis e de outras buuag'ells de illutilidadf'. 

No concurso de títulos illdj~pPllHável deverÍl. Sl'l' levado em 
conta não só o servi(,;o prestado na função <lo (~at'gOJ como tam
bem a. antiguidade dessa mesma função, estahele(~endo-~e ainfla o 
conceito dos prejuízos sofridos pelm; sel'ventnit.rio~ com as com;tan
tes creações de comarcas e conscquentes desmembramentos ae tr1'
ritório causadores de avultados prrjuizos nos provt:>ntos tIo (~arf.!:o. 
Tudo isso em face ela boa doutrina equitativít dos valores alhcioH. 
Da confusão de int€'rpsses e das eompl'ti<:ões individuais itlv;lIlilldo 
a esfera das atribuü:(1e~ de c::ula um (los seJ'vhlor('s do 1(~:-;tHdo, it 

conelusão qUf' HC nos impõe (~ qnc o df'llOmilllldo e01l('IJl'Sf) de títuloH 
deve ser modifieado, aliás de pleno a{~ol'do eom a pl'úpria opilliflO 
do preclaro autor da Reforma J udiciúria, como uejmu fieol] p(~r

feitamente esclarecido. 

Assist~ncia ] udiciária 

JOSE ESTEFNO 

De acôrdo com o art. 113, n.o 32, da Com;titui(,;ão Federal, a 
Ulllão e Os Estados deverão (!ollee(ler assist.êlleia jwlid{\'l'ia am. IIC

cel'lsitados, ereando, para êssc el\'ito, órgãos (l~pf'('.iais e <lss('g'lIl'uJulo 

a iSf'Jl(;ão de f'ffio]umentos, enstas. taxas e sêlos. 
Em vjf.!:or, poróm, ha mais de tloü;: aHOS, êRse dispositivo eOlls

titucional se eneontra em estado emhrion:í l'Ío, nlio tendo sido toma
das as l1ceessárias medida."l legiHlativas, qner federais, quer esta
duais, para a crE'ação (laqueles órgãos espeeiais, destinados a tor
nar (>fetiva a dita assÍstêneia. 

No mês ultimo, durante o ruidoso, mas, ao qne parece, pOlleo 
proc1utivo Congresso de Direito .Tudieiário, quP se illf.\tnloll no nio 
(le .Taneiro, debateu-se eSRH. quest.ão de assistência jndií1 iit.l'in, sendo, 
ent.ão, altamente louvadas as nossas leis, relati\'as ao a:ssunto, 

.. 



Reparos e controvérsias 341 

Ora, pareee~nos que tais elogios, se bem q1le {'llvait1cc,:,:l.lIl a nossa 
alma de paulistas, não foram Iraneamente nH'rt~eid()s I' sim dt'vidoN 
ao de.sronhedmcnto de como aqui se aplic'alll 11quelas lJossns Il~i~~, 
dada~ como exemplares. 

Com efei10, es."e problema de aSSiKh~Jwia ,illdil~iúl'ia. (~!lt l'e nós, 
está a exigir a~ vistas dos 1)(H1crp:.: pÍlhli(~()s i. p~\is ela [)('('a por HPl' 

excessivamente dústiea, scwlo ('olH~edida emn llttHL h(,tlt~\'olt't\('ia 1I0~ 
civa e injusta. 

Injusta, porque ampara pessoas que jamais a d(~vcriam obter, 
por lhes faltar a condi<;ão de misf'rabil i(hHh~; noeiva, porqne preju
dica os advogados, f'scl'ivães, ofiejais fle justi(;u, ptt~ ..• fazt'Hdo-os 
trabalhar de gTa(,:,a, ('.{)!ll dispêndio dt~ pI'c('ioso h'1lIpo, qllr~ dnverin 
ser apli(~ado de IllHnf'ira pr{)\,pil,os,t ,lOS SI'll~ lt'g'ílilllol-l iltjt·I·PSS{~s. 

De conformhlade com a eitada disPllSi<:fi,() (~onsl,it,lwiollal, os ne
cessitados deveriam ser def'rndiuos por pHl.rnllos pag-os pelo:.:; ('orres 
públicos, tal como acolltecc ('mIl a tamlwtn ahlll"iva assis1.Í'lleia p,'ps
tnda, a torto e a direito, pelo nosso I)t'part.amento do rrrllhalho. l~:-;te 
não pasa de um vCI'c];ulf'il'o órg:ão inquiRidor c pc!'seg-uidol' dos em
pregadores em geral r, prilwipalmcnh\ (los ('omereiant.ps, qH~ llojc 
se adiam na (:olltingêllcia de optar velo fedlillllpnl0 dos N<'U;.; esta
belecimpnt.os ou pela troea {la sua posi<:ão (lt~ (,tll'fN'; eoHl os Si'US 

ex-subalt.crnos. os PlIlpl'L'g-adn'4, 1j1lP se ".:lo t}'allsfo1'rnamlo t'lll \'l'}·

dadeiros patl'ifcs. 
Atualmeute, o." H(l\'o~atl()s sã,o (~omp('lidos a !l('spel't!ü;al' 11m 

prcdosi,'-lsimo tempo ('om uma "illlstre" d01Il~sti(',n, St~m filllos llrlll 
bens, que solit·ita os bctlef'í('ios tb a~sí~tt'lleii.l, Jl'IJ·a lllll dl'Sqllitc~ 
judicial, ainda lple tal 1I11'(lida seja, lHlI'H. t'la, (1(' uma p('rf(~iht jllll
tilidadC', porisso qlW não podE'l'ú pl'ph'lult'l' ca~at·-s(~ validaIllI',lltp, IH'Ia. 
Re~;unda Vl'Z. 

Os exemplos ue demandas que ('O!lSt.iÜH'Il\ VI'T'(hull'il'OS lllxo~ 

legais, bem eomo aquelas Ijll(' l"epl'e~·H'lltalll indi~I·,ll1.ív('is lid('~ 1I,tl!(~

rúrias, são muito 1Lll1lterOsos cnt.t'e Ihís. E, infelizll\l'llt,e, os IlOS~OS 
juizes, com algumas t'xl~N:ões, rH'I'Sistt~1I1 (>Hl fa(·,iI íUIl' a {'()IlI'('s~ã() de 
tal me(lida, em si bOllÍssima, POl'('1rI hoje de!-\vir1".lIada de lal fÚJ'lll<l, 
({lH~ se tornou mai~ pem idosa q \lO útil. 

f} assim que advog'ados sem t'St~rítpulos exislrll1 ((~ qUl~ (']llRSe 

de profissionais l'stú isent.a de df"shonest.o:.;'!) qlH', il t'ev(~lia dos sC'us 
t'lit'll1.es, itll'lllh)s ltlas alwstac1os, ob1(~m atestados tIo pobreza (WS
tes e, t'tIl srguitla, a respel'tiva assistêl1(da .llldil·ifu'ia. Com t)~tt~ sim· 
p!ps I)l'o(~esso, }HLs.'-\mll a cmbohmr, al('lll dos lJ()lIol'úl'io~ eotlt.rat.a(los, 
a~ import.fult'ia,,", que ]'peellf'lll para 11.'1 ('llsbs ljlll' li sí~r\'t'lltll,írjo 

<lf'ixa de l'e('ühcJ'! 

11lsf-le ahuso é bt'lll e(lIlhc('.ido tle todos Df-; que labutam 110 t'ôro. 
E' pena que os dignos magist.l'lt(los, a eujo~ OllVidos g-cral t11('llte ltlillS 

custam a ehcgar t.ai~ eXlwl't.ezas, itl~ist.HlIl 110 seu lll'op6~·;jto de filt~i
lit.ar a eon(~essão d(' a:..;sistGtwia, dalltlo valol') sem ntiliol'í's illtlal!a-
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çõeR, a papelillhos que, á guisa (k atestados, são fOI'IW('ido,-; po!' jlli~ 
zes de paz e sub-(lelegatlos clp poli!·j;!, qllP ltIal ~ilb('1I1 () !J1!l' (,~tiio 

fazendo, para 1.lielldC'l', Hão I'UI'O, gra('io:'mm(,1I1(~1 êl 11th Ilg',ldoo; OH 
candidatos a litig-iltltt~~, sellS illilig"of> IlIl t;OI'ITlig:iollÚI'[O:-; !l0litit'ON. 

HeecntemL'lüe, o pl'tlpl'io V('I\PI'illH!O e prl'elal'(j sr. Prl,:..;idl'll!t~ da 
110ssa B. CÔl'tl\ de Allel<l~:ií,{), ao (~()IU~l't1f'I' n bl~llf'rí(~10 ('m apl't't:O, 
most.rou-se de uJlla t'xel'N::.;lnl llt'llig'llitl,l(ll' 11 j'P"IH·il0 di) ,IS,,\l11I-O, 

d(~monsüall(l(), n:-;,...,im, estar alheio ,lOS ilhllSI)S (l0C', ;'t, K()lll"bnl tio ill:-.l i
tuto da n, .... "istêlH·ia j\l(lit'iúl'ia, ,"iU !H'ili il~alll ('I)Jrl \'l'l'(!;](kil'() dt',-.I·l!!-,o. 

E' assim, por eXt~Hlpl(\ qlW, tlt'g'adn (o «jlll' SI' dú ntl'ilH]('l\lt'j a 
assistêll('ja por 1111l juiz, pa:-;:-;a () }lI'l'h'LHknl.p a I·(~qll('l'("-!;t. l'tll ()111J'a 
vara, Ainda qlle s(' lliío po:-;~n, ('111 VI'I'dadl" ]";11;\1' I'IH 1'11"0 jlllgmlo, 
malldam a 16gi('(l e o bOltl Sí'll:-i(j qlll', IIí'g:<ldll lal :I:-.;~is1;'l\t'ia po!' IIJIl 
dos juizes, e conrir'mudo o dt~;>\p,-l('ho dl'llt'g'iliúrio IH'lo SI'. 1'I'I'ó>id"1I11~ 
da Uôrtl', L'i(~a:-;~e a 1:)([1'1l' illl]lt't1id;1 dI' l't'lIll\'<lj' (I ,",('11 !I('tlidll 111111':" 

de tlcl'Ol'l'iclo HHl detenttinado laps!J dI' !.1'1I1pO (dl'1I1['o 4111 qllil] ,1 .... 

suas cOJldi<,;ões fill;-llWl'il'llN pildf'l'iam Itlll(htl') (' ,';('IJlpt'(' PI'I'I JlII';";lIla 

varil, ('uja jllt'isdiíJtO, para o (,ilSO, ril'lll'ia prt'Yí'lt!ll. 
}jj' de e~tt'allhae que a llossa Crltllill';t du;>\ j)I',!llll,Hlo,;, qllC (' .. ('111 

gral1tk partí', ('ílll, ... t-,iluií[n ílP aíl\'(I~~'illli!s ulilil'(l!lII's, [lilll SI' 1 i\'!':~:-;(' 
lt>mbrado, at(~ IlíljP, tlp \'ot~JI' Unli\ Ií'i (jlt(' \'1'llha píJI' j('1'1I10 li I'S,,(I 

sit.wu;ãíl altllJlll~!lle Pl'('jlldi(~jo[ ao pl't'lpl'io Fi:-'i'(), qUI' ~(' "i', li' ..... :tdn 
COlll a iSP!H;ÜO dI' PIllíllllllll'lltos, Nôlíl~, ell'. 

Fill'illlH ohra IIwI'itlíl'in, .1('lxi\lldn <1;-; di";tg',uJíl':-; IHdíl il';!~\ qHP 
tallto 0:-; pl'CrWUp<llll, arim dl~ ll;LO iIWOl'l'l'l'l'Jn lia i'l'IISlll'i! d,lIjll('li' 

\'Cl'SO de Ovídio: 

U lYcrba ct voces })J'atCI'Nllj/W nikil ... " 

(Da UH:, .rlldi"j"I·ia, v. 

Ser ou não ser ... 
RICAIWO PINTO 

Hf-spondellr"lo, 110111'1'0 (lia, a 1lI1l11. ('í)J!Slllta, I'rí'jo ('U, íl J) .. \SP 
·deelal'oll qlH' "taheliüo não ('I'a f'l\llí,jOllll,l'io pt'llllico", i\g:Ol'a, po

r('Tll, 11m lei1.o}' (10 "Dial'iíl dto :"Joti(,jas" 1'('l'(JI'dit () d!'spi-H'ltn do mi
nistro da ,Tllstilja, cm 'I'('qtH'l'jUH'lltO do sr. Bí'lisllJ'io Ttl\'OI',I, JH'dilldn 
ü;{~n~:ão ao imposto dp "jmllíst,'i<ls í' jll'oJ"is,,-;(-,[',,",", I'XII1nIlH'nÍl' 1'11]' Kl'r 
tabelião: "O talJcli;w (~ UHI Plllprel-!.'adl) pú!Jlil'(), di' Im!t>m judil·jlll. 

Ble tem os requisitos d()s fUlJí,illl\(IJ'ios públi(·()s. Assim o t't'í'l)ltlll~
N'H o Govprno P!'()vistÍrio, íL'UlIH10, It,í, pOIlI'O, por 1h-'('I'('ln, I) disPí'll' 
.sOll do IwganH'tlto do iJllposto de indtl:-;1.1'i(\;>\ (' ]1l"oris.,",I~H'S, !\(-'ssas 

-
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COI1(lições, defiro o pediilo". J'i:s:-;c (h~NPflCho, quP h'vc a tl(~vida pu
blicidade oficial, data de ]f)~J-t-. J)l~ sOlte (lLW, l'psurnindo, )\0 de
curso de seü; anos os l1ot:í.rim;; PCl'dl'l'ilIll (j(llH'les "requisitos dOR fUIl
cionários plíbJh~os", cOlIfol'me st' di'I)J'Pl'tlflu da a(l(;lru"lI:~() do DAR]>, 
de repercussão scusaeional, aliús. ppnlel'mn, ('OlllO, porém V f~ O 
que importarül SHbcl', C'vidcnteHH'lltn. A (!Sl,f'llilll'a t!1)tlstitueiollal do 
país foi Rub~.;t.alwi<llmente Illodif'it~:J(la, dnralltC' pssc I,t'mpo. A pró
pria organir.ação da nossa .]u~ti\,a sofrell a]ti'rai;Ôt'S l'oneomit.ant{'R. 
Entretanto, a. 1IomC'<1<.:ão dos taheliiíi's (·()IIt.inuoll subnnlillllthl, cx(~lu
sivamente, ao el'it.~rio tlo ellefe do (inverllo. rrampOlIeO houve Hi',rt";s
cjmo ou diminlli(;fw daR rnspeí'tivas atribuições l(>g-ai~, dr, f't~sl-o. A 
diferença que se estabt'leee f.., port.anto, tlp nalnrüza ahHt.l'llta. Pelo 
menos, não é nít.ida. lOutl'c o fillado lalwJi:lo Castro, gOJ'dalhndo t' 

bonacheirão, estimadÍsHimo nos lrH'io~ forrllsNi, !~ () port.a Mariano, 
tabelião tambem, embora de -(dUma t'diC;ão, a jtll'ntidatl(~ flllwiollal (: 
perfeita. Vivia um, corno viV(~ o out.ro, tir, reeonhe('m' os janwg-ões 
do próximo. Difel'en(~a, difel'Ptli:a ltIi'~nlO, H Ílniea (Jlll~ l'xjsh~ é de 
indumentária. O v{'lho Cm,t.ro Hilol'av<l () pale1ó t1f~ alp,lt'ij e <IR bo
tinas de elást.ico, ao pa.';;so qUf' o jo\,pn qllinqllagt'níLl'io lít'i(~o t.l'aja
se ('aprichosament.e à moda. Porque, então, perg-unto, U111 era fl1n

.cionário público, eom os "requisitos" inerentes :l psprcle, e o outro 
não é? Não compreendo, frallcamente. O simples fato de não r('
ceberem remuneração flireta do ERtatlo não é suficiülltf', parece, para 
-explicar a exclusão clês~es ser"pntn(]l'ios da .Tllsti~a, lrgitimnmPlltr, 
integrados aos qna(lros burocráticos, ell1 razão (las fllnções que f'xrr· 
cem. Não se discllte, é claro, a df'('isãii ilo nARP, qllt' <1('''1' (':-;tar 
inteiramente de ai'ôrdo f~om o nrtig-o tal, paJ'úgTafo till. Os Nf'US 

hermeneutas são ÍlJ,!f'if.! e prl~l·iRn~. ill\·ftJ·iavplmentr. Apenas 1;;(> pro
cura debalde enxerg-8r a difererwia<:ão f'Htrf' () t.ahf'lião-fllllcioIÚí,I'io, 
de antigamente, e o t.ahelião, o mCRmÍf.!!-limo tahelião (1\, hojt\ Ili'í.o mais 
funcionário, lo(lavia. A questão. ('In ('OJwlnsão, é f1e ser ou lliío Sf'r. 
Naturalmente, a nós outro:;;:;, que l't'prpsentamoR o dl/llnado respf'itá
vr,J p{lblico, só interes~a que OR illtlig-itadi)N donatários dos 1'art.ol'ios 
tpnham podp1" hastante pal'a pntlns'iar a all{-pn1i(,jtlllilf' i1f' ar-;."inlltllras 
ppssoais, em t1'o('a de 111ml prat.olilHl. 1\fns aos tllPliãp"l OtWP pa1'
-ti1'llJarment.e int.erei'lsar a re~llpf':rflção (1,IS reg-alias pel'dic1:u;;, P: rle 
-crer. Afinal. 11m dr"p81'110 ministrrial, nimJa (Pl!' \'('lho, jií. (1(' SPifol 

-a1l0.,-,;, sempre tf'm algnm valor. Rr ('()ns-iflprnrlllils q1li' as f~il'(·lInst.:ln-

ciaR não variarflm, ft)l'(~oSO (~ flflmitir iJ11t' fi'lllla muito Y<llm', alp. 
E (>st(' é ° raso, .insf:.-llllf'lItr, pois ('m :14. (lt'fi'l'illdo () r('ljlwl'iIlH'tlto (lo 
sr. Brlisario Th'Ol'a, (li~in o minish'o da .Tllsti(~H: "O 1"hpliâo é 11m 
empregado plÍhli('o, d(~ Ol'!lPTn jlltli~ii\l". Aintla af'rr~;t'i'n1nva, para 
apagar toClas flS (hlvilla~ possíVf'is: "Rlf' 1'i'nl os rf'quisitos (los 
fnncionário~ plÍbli(·os". ftSSf'S "l'pqnisif'o5;" snhsiRh'lll, atlla1"nl('n1.r, 
embora o DARP lH'g'llr flllf' tahrliiÍ,() sl',ia fl1l1r-Ío!1nl'io. Logo, pOl'qUi~ 
:niio é mai~? Ei..-.; fi questão ... 

(Do Diário de NOtiCiaI, do Rio). 



Despachos e Provimen tos 

Pode o oficial recusar o registro de um 
instrumento particular por falta de reco

nhecimento das respc~tivas firmas '! 

o 1.0 ofício de Registro de Títulos (~ Do
cumentos desta Capital, após trunSUl'VI"l" ('m 
suas notas um contrato de comllra t:' ,'{'nda com 
reserva de domínio, que lhe fflra al,resentado 
peja firma Campos Sall's & ela,. tJt·st.a l)ra~a. 

malld()u~o igualmente registrar, a lH'dido ela par
te, em Pirassununga, 110r ser lá () domicilio do 
comlHudor. 

O ofcinl do Registro de Títulus daquela co ... 
marca, entrdanto, rl'ClIsou-se fi e(('tuar I) re
gistro solicitado, al('gulldo não {'~tan'm l"l'CCHlh(·· 

cidas as firmas das t('stí'munhas, omis~ão qUI.:', 
a S('U vi'r, tornava o t.ít.ulo ih·gal. 

Levada a ('ool.ravérsÍn ao (~OnhN·im('nt() do 
m. juiz dt· dirt·ito ela comarca, tevI' o dr. Just."· 
Soan's d(' Arruda. titular do cartúrio al)rc>~wn-
1allte do título em apr<'c;:o, oCjlsião de slIsh'n
tar o s(~u ponto de vista, nus Iit'KUint,l~~ {('rmos: 

"MEIlTTíRSIMO .nnz 
É prindpio pa(·ífi(·(J ('111 dil'pjj-o, ('OllLO \~, Ex(·i,l, lliiíl i~'tIOI'(I, ;1 

nr('essi(ladí' pl'C'llWllte (1'H' t('lll li lIOl'1nn jlll'ídi('H (il' PYO]llil', I1d;-\.plllll

(10-."1' ;'IS 1l0Y<lS ('()lI(li(:(-IPS dl' vidtl da s()(,if'dat!t' [I qllf' Viii :-H,t'vil'. 
1\Iplhot' qllE' as !lOSS"S }lolm)s pillH\'I'ilS, di-lo lJlilg'lslrllllll(\lltl' 

E])~r()~D PIU/\ nn, t]1Lando í':"('l'evr: 
"O Dit'('ilo, ('OlllO j()(l;1 li ~il1.llt'('Z(1 físil':l t' illl(\I()(·lll;tl, 11·;IJIS['III'

ma-sf' "I'lll er"ism· tia l'l,:didildl' tlns SlIas lIIi1l1iJ'('sl;-ll:()('S ('(lIII'I'I'I;\,,, OH 

positiyas. I:~ psselJ('ial tttl'lll I' lllul:'IYI'] (' pl'ol/'l('o; 1,,,1;1 (·nll'~Lll!klll\'ll

te f'1I1 via dl~ tlrsf<IZf'l"-sf' I~ 11e ref<lz('l"-S\', ('s!,ú lllllll ('SI;ll]() ]WI'p,"IIH) 

dr "d(>n~lliL'''. Estl'ntll'-se illl'I'SSillllt'IIH'tlll' {\()ttIO lllll pano t'lll'olildu 

no gig'illlÜ'Si·O cililldr() do 0(''i1 illO. LaI11;;1 illl·l'S"illlli(·IlIl'lllt' íl 'illa 

f'ol't:a íntillla \lO t'slWi:O, {'Itl ilJl(q.."l'll'i st'ltlpl't~ Il()\'il~. I~: 11111 rlllxo ill

interrup10 ll{' f('lIÚ!tH'lIOS p:lsslIg·('il'tJ~';, ,'-:lLhsti11Iiilo:-: !)(f!. iJlllros I'I'JlÚ

lllL'JlOS . .Í'J () "PI'Ot'l'sSIl"''' jllt'ídi('ll 1'('illiZillldO-"t' ('(lIll n I'nf<l!iilitik lú
g'ü'(l <1(' lima (·ois;1 \' inl, que' ('1l1 i 11' as "'\lil" (~J'i;HJJ('S «() ,. Di !'l'i ((I 

PUl'O") livro VlI) § ];~;)) .. 
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Assim, entretanto, pare(~e não cu1rlhlcl' o aOllto SI1I', Ofirial do 
Registro UCl'al da ~OIll(H'ea (lllundo, estl'ibundo-íole em leis plls.':iHlJisLas, 
quai~ os de~l'et()s 7~',· de 2:J-8-1H!J~; !Ií:J, de 2-1-H)();J e -l,775, de 
lG-2-JO:J, todos jú re\'og1mos, })l'etellue (llle é ilegal e inrúlido o es
crito partieular :-V:iSillado lwlas parte,'!, eom dua~ te~telllllllhw", de.sde 
que as a .... sillatul'tls destas 1l<lO pst.e.ialll J'ecoIlLeeida~ por tabeliàu! 

Como, purém, t,al pl'etcndpt', si W'í 111'ÓPl'Üli:) assjllat.ul'<ls das par
tes contratantes nfw l' illlprestindívl'l (IUe sejam l'(~eollhet!idal-i'~ 

Si, no contrato em dúvida, i.lpIU'CCl·,lIl l'ceollhl',eida:-; as fil'llll1:-; tlos 
compradores (fato que, prOvHvctUJelLtl', levou o llohre vuIQg'i:1 a es
tender essa fOl'mal idath~ ús das t('st pllllllllLas), é llaturalllJ('II1t' por
que, em se tratando de uegi'wio J't'it.o 110 illtcriul\ 11 rcvt:'lia dire1a dos 
vendedores, domicili,Hlos lia Capi/.al, ("i:-·;tes exigiram o J'('t~OJI/Jl~{,inlüll

daquelas fil'lwUi ('01110 elf'lllelLt.o de 'llJteJlt.i(~iuatle da 0JH'I'Clt;11O l'l'Il

lizada e llUllea pOl' julgarem (llLP, :-;t'1l1 êle, () {~()IlLl'êl10 fieilria jtfLl'('l'

feito. 
'rivessem os ('ollh'illo~ kido assilJados em Hão Puulo, pOl' pt'sl'Hlas 

(~()llhc(,jdas dos velJdedoJ'(~s, l: ('{'r11l11H'llte êsh~s não Í('J'iaUl (~og'ilado 

de l'e(~Oldle(~el' ílS J't'Sp('{'1ivlls fil'lllil."i, Sc'ria o )Jl('SltlO quI' (,IIOYl'J' 110 

molhado, , ' 
.\:-;s;Jl\ }l{~H~llllll)", ~I. .Jlliz, porqllr () Cúdigo Civil, 111'1'. 1:1:), :In 

rs1all1il' n'gTils .'.;ohl'(' o ('."('l'i!o PllJ'j,i"1I11lI' (' "t'li rt'g'istl'o, Iliio.~liz_uma 
l'lllil·;t }l,d<l\,l'a sobr(' il 1l1'1'1'"sidildl' dI) r(,l'()lJll('(~iIlH'Jlt{) d(~ fiJ'ltw, f'xi
g'êlleia, ali;'].", (jlU' j,í H[)iJ.j'{'('e l'eslrillg-id,l lJit II~i Íl.(t ~)7:J, dI' 2-1-'fI(l;~~ 

l·it, lJil l~XI)()si(:iío d(' fls" ;lpí.'IJi-tS para a lrf'/:ILrt.(\{i() I' Jliío !Mt'i'l H 
. .~ 

'}'('!)/.'d)'() do dU{'UIl!elJÍO, l'OlJto O{'('OI'I'P 110 ('le ~O;:íllb_,HPl'C~.(), _ ' 

Daí, lliltUl',dlllt'lJU', a dC'fillili\'il :~l1pl'{'SS ~)~!il't\H"ll~ "f>qtii~lf;;', t~~o 
\ '" ,'", ~ 

Ct'idil!;{) Ci \'il, (lW', Sl'~JI i 11 .l,ll"',tl~ p</:-I:-IO, ('( IlllO ~N~ '+?-J:~1 0,.." (Jii:i'o~, . t':'Ú fift .. 
tl'a }'t'g'l'a (li' PIC1\h,]): 'os filtoS t' Os a"()Jlj~Jlrtehtu,..., ,111!'lrl]('(JS do 
])(]:-;s/1([o são "d()('llJll('Jltos" Jlill'iJ. ('OllslIlt1l1', não '':mot1e/o:-;'' pllJ';J i/ui

tiU'''", (01)1', (·i1.., ~ 1;-)/), [lag':-;, ~so, lu-filie). 
D(, I'l"...,jo, t' por dl'lllais l'loqll(-'Ilt(· 11 lit,:ão d(~ nl~\'n.J.\Q\T,\, 

qWllldo, (,lll/'e t/lll/as (~(llJsi(leJ',H:ü('s ilTet:oJ'quÍ\'í.'js, diz, ('O/llC'ldillll!l) 

o ,11'1. 1:Lí do Ct'ldig:o Civil: 
"SobI't' o J't'('IJ1J!lel'ilJlt'Jlll) dil firllJa dn agellte, ('0I1l1) t'lt'IJH'lIto dl' 

alitt'lll il'idac1(', Ilt'JlJlIllllit iIIO\'iH:ilo illl rot!w-;i11 o C(ídig'o, I~ fOJ'HUdi
dade út il. a (',ug'() do"i Udll'liüps, qUI' :-;l' it\'rrha Jl() 1'I',!,!:icd 1'0, dl' ill'()rtl'J 

C(JtJl () al'l.. 7:) do 1't'g'll!<llIlt~JJt(j (J qHe :-;i' l'd't'l'i-' f) deI', 11.1) ·L77:í, dt: I(j 

de }ll'\'l't't,jt'o di' l~JO:r', 

l~~:...1t' J'C'glllauH'I!lo, POI';:IlJ, l' ('OlHo jú () afil'lll;IlI\OS liJliJ<I~ illl'IlZ, 

foi J'('\'Og'ildo IH']a Ipi ,4.S~7. d(~ 7-:!-1~J:!-,~ (' . ..,pu l't'g, H,'! IK,;)·I~, dn 
2-1--1 ~-1 n2M, ('orno ,I b-l'og'HIlil ri"O!1 il i1Y"J'hat.;íio, Sll)):-;t it 11 ic LI (J!!(' fui, 
nll !('I .. !,'i,,!;tt:iín ,ltlln!, ]ll'lo t'('gi:...t/'o l'i'SlIlllido, 11/11.<" 81'111 11 (fIU{>UC';1I du 
rcc())/.hcc/fJ/C'lIfo dI' fi},J//o dos j/{fr!('s OI(. dlls fcsfl'lIIulIlw:;, 

Si, poJ' Olltl'O lildu, (, VI'I'dud(' 11111' ('lJi 'lllillqlll'l' pa~,sag'(,1lJ do re 

gisÍl'o de illlón'is se ('xig-e o l'l'('oHl!('titilCI!lO (ll' firma para o l'sl'rit.o 
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particular ser ali transerjto, tal exigí~n('ia lIão Vt~m ;10 ('ilSO: p;..;tanlOR 

tratando de matéria pertinente ao Hegistl'o I~:::;})L'(~inl e não ao Hegistl'o 
de Imóveis, muito embol'a H(':-;Sa l'Olnar('u aquelt~ Neja um êl.llexO 

dêste. 
Quanto ao art. 164 do ai'(~. I'N1. G.:nH, de 2!'-11-1D:1D, invocado 

pelo metieuloso eolega, êle re\'ela, por si só, qllP R. H. niio tem raz'iio 
quando o invoea, porisso que a 1'E'Í'Pl'ti nc·ia do tt~xto (10f-; doelllHent.os 

particulares f'stá subol'dinu(la it eOlldicional - "'fl() (J1U llu~s [()1' Ifpli M 

Cá1)el" . 
Ora, nenhum 

revogou o Código 
e seu registro. 

dil'ipositivo (la legisla!.:_n,f) 
Civil na parlp referente 

vigente, qUi' 110S eOllste, 
aos l's(~l'it()s IIH.rti(~lllares 

Em referência ao prazo de GO dias, dentro do qual "serão 1'()

gisirados" no domi(~Ílio <las partes eOlüratantes todos os atos enu
merados nos arts. 134 tI ]38, como I'('S<1 o al't. 1:-J!) ,10 dp(~. 48ri7, de 
9-11-39, é bem de vêr, como ressa.lta do próprio text.o, quP a l'('g-l'a (~ 
simplesmente enllnciativa e não taxat.iva, como Re pl'etplIde. 

E se assim não fôra, como pod.t>riamoR con<~iliá-la eom o prineipio 
gera] de quP, 0:0; documento;.) pUl'tieulHres vah~1Il ~ont.ra t,Pl'{'Cil'OH a 
partir da Rua tl'Ull.,-,crição no rf'giHt 1'0, eomo, ali{I~, esUl expresso 110 
art. 135 do C. Civil (parte final), tanllc, ve~e" ciU"ln? 

M-llfatú 11tutandis, seria o mc"lIlo quP, limitar prazo para a trallS
crição de uma pscrit.l1l'a de ('ompra f' venda (1(' imúvel, llito ohRtante 
a regra inflexível fln art. ;):10, T, <lo mesmo Código ... 

Em face, pois, do que fita dito e, pl'incipalmentf', do tiiuito que 
será suprido pelas 1uzes (lo mUg'i"trado e ppla Cl'lH]j(;ão do jUl'ista, 
atributos, por certo, intcg'J'udos na pe:'lsoa de V. Exría., :; (le se es
perar Reja a dfrvida ~llS(·.it:ula pr]o nl. <1. f'llll'. Ofi{'ial ao H(·gíst.ro 
Geral da comarca resolvida üOlU.;oante Os vCJ'(ln(leirns hnpcrat.ivos da 

.HT8TTÇA·' 

Decidindo a dúvida, o <lI'. Getnlio Evarist.o dOR Ralltos, juiz de 
direito da comarra, mandou que ° registro se fir.essc, nssim se pro
nunciando a respeito: 

"Vi~tos, et.c. 

Consta rlês1cf'l aut.os rpw o (~í(l<ldão lnáeio Florêll(~io da Silveira, 
digno E:-;crivâ.o do llegi . ..,tro ele Imóv<,i~ <1ést.a. eOlnar{'a, l1f1O s{' enn
formando eom a falta (10 l'CrOllhp('lnH'nto daf'l firmas (lHR tp:.;tenm
nhas que puzcram seus l10111Cfj no doellnH'nt,() dp fls. 6 ('onll'ato (le 
compra e venua dc m('rl'a<1{)t'ia~ eom reserva <le domínio) ; f', àJ{~m 

disso, tendo em viRta que dito efllltl'at.o llw foi apr('sentado para 
l'f'gistro (,Otn infr:H,:ão <lns diHro.,d~~A() (10 ar1.° ] :-~~) do d!'er{'10 4. Rr,7 
de 9/11/3!), de vez que n prazo de fiO dias jít e:-;t.ava ('xgoladu (lilra 
aqnela formalídallC', I1Pg'Oll-SC t.l'ullsere\'ê-lo, le\'ilntuJHlo ti. Pl'PNPUt.C 
dúvida. 
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Os fundanlf'iltofoi com (jlJe se haseia. o set'ventnúl'io de .Tlls1i~a 
são os seg'uilltes: "os tlO('UllIC'll1".clS ('[vis feit.os por ins!TlItllt'lltn ]1il1'

tieu]al' só valem COllt.l'<l trl'('t'il'os destll.' a data do J'('I'ollh(·(~iltl('lltO 
da firma do registro t'1ll 1101.;lS tio 11!i)('!iào, d('," (ar/,o ~lY dI) dt't'l"pt.o 
n." 7n, de 23/8/1, 8D2). 

"O reC'onheeimento de letra e firma para. Os efeito" do eitntlo 
art.o 3,0 da Lei de 2:1, de agosto, dev('l'ú RPl' aVf~l'bada ('m li\'!'o enrn
petente eom def'laração da wl.tureZ1t tIo JOt'lI111t'JljO, dos tlolltt·s du;.; 
partes e a data do rc('onhe(',l111ento feito pelo tabeliíio, dn't'lldo () 

número e a data da fivt'l'hação eOJl:-;j-al' tio rt'SIweti\,o ,1()('IIHH'lilo, e 
desde então prOdllZir1t. efpito ('Olll I'l~laç:ão a tl'l'(-,piros" (arl.,o 1.° § 
2.° do elecrelo n:17 de 2/l/1!lO:!). 

"Nií-o v.der,í, ig'mdnH'ltlC' ('On1TI1. j,(,t'(~t~il'o::-; () )'0!_ôs11'o ou aVt'l'ha
ção do t.ítulo, doeutnrnto ou p<1prl <lHC não estiver j'cvPNtülo dllf; 
formalil1aflf's legais ('xtrillzerns, 110'1 ternIOS ela l.ci 'in (1p 1, RfJ2, 
inelusivc nssin:ltnl'a de duas tl'xt,enIlIlIll1ls e l'f'('()}ll!(,l'imellto das l'ir
maB qne J101e figuram" (art,O 7R do (l('('l'{'t.o ··1.77;') de 1G/2l1,!){);n. 

"J)el1tro elo prazo de 60 dias da tInta. tla assinatura pelas pal't.el-i, 
todos os atos C'llnmerac1oR nos arLOR ]34 a ];18 serão r('::.!;isl-.r:HloN 110 
Ilomidlio dHS pnJ'J.rs ('()Jltrntnlltt'S, (l, qn:ttldo est.as rrsillpBl em ('ir
enIlsrl'ições territoriais divel'sal-l, () rf'g-istl'o se farfl. em todas elas" 
(artO 13g do d"ereto 4.RG7 de !l/ll/~n). 

Ouvido () apl'eSCllhmte elo título I'lll qllf'siã,o, [\ifnziu (,;10" (~jtan(l() 
E'dmoJ](l Pi(~al'd, qUt' "os f'lj-():-; t' 0<..; :lt")1!h~(,illl(,ltt()S ;jlll'ídi('os do 
passado sii.o (]oCIlfl/('lIfos para (~omil1HnT'. niío lI/odt'7os pnl'lI t>mil<t!"', 
de vez que, os l'cqni~ij-()s lrg:ais nponllltlos lwlo impllg'Il,ltltr fOl'mn 
Rilenri;ulos prlo nrt,O l~;) do Cúdigo Civil, f', nlic'Ií-l, nií,o 1'1l1l11WnllloN 
prln TJri TI,o 4,R27, tlr 7/2/2+, f' (ll'('f'f'to 11.° lR,~·-I-2 dr ~4/12/2R, 
Relltlo cí'rto aiJltla quP n rf'f'l'l't'!lf'ill ;to pl'HZO (Ie no (lins imposto pf'lo 
nrtig-o 139 (lo df'('l'rto 4,8;)7, «h, !)/1]/3fl, pnrn o l'f'g'j"tf'O (lo ('OI1l.1'itiO 

de ('ompra e vrllda rlll pt'psta(:õrs, f'Om rp~Pl'Yn de ilOHlítlio, (~ siru
plesmf'nt.e cnunciotiNf. r Il~O tnxntinL 

Assim, rrsnmidas <loS Hl(';..!'ac.:õ(,~l pró e ('01111'11 a 1'l'll11f<.criGfio do 
documento (Ie fls, n, PIl,.,SO ,I (lf't'·idir. l~, 

Consitleri-llHlo qlW () <ll'l,o 7H do ([{'('rdo 4,77;), de' l{l/~/l,~)(t~, 

pitado pelo impug:nilntt', C'xig;ia. rf'rti"[IHlf>llIf', o l't'('(lllhct'iJtlPllto (las 
firmas das pessoas qnt' figm'nssf'nt 1]()S ilts1T1lnWlllos pal'til'ltlílJ't'.'4, 
inelusivr das rlnas tl'st(,111111111,IS qllt' prpl'-:t'neim,s('llJ () I1to, l\-fn_", 

Considrr;:t1Hlo fIlie o C(ídigo Ciyi], no Sl'll ftl'1.° t:~;), disl'irdi
lHl.1ltlo os inst-nnnrIl1-os, nfio I'nz l'prrt'('!ll'ia Ít. fO!'IIlHlit];tdr do 1'{'('(\

nhreimellto de firmfts, 1]('IH aos f';tl()~, (le 41tH' a h'i filzin dt'pt'llIkl' .'1-

vnlid<1r1e ao nto ('m l'plac:ií.o a ,1 ('l,t,piro'l, ,," 'INrlfl () n>('onl1i,(·iJlH'1I1-o 
(la firma, nC'm a aprcsPlltat:ão t'm .lttizo ou l'f'pnrill:ào púhlit'H, llPlll 
o f.llrcimf'nto clp, :1112.'11111 (lo" sig'l!ni{lt'j(l<'; ,,,ão ('ll'(-'l1nstlilWi1ts lI('sl;lt'[1-
das ]lO Có(ligTI parn 1'orlll1r () .11,) ,,;'!li(lo I'm ]'(·l;H;iío ;t 1 ('I'('l'it'os, 
S()H1f'lltr nll'l rmf'nra(:ôps (A l't.O 1, 2S~) ~ 4,°) o l't'('OllllC'l'irtl('IIt.O da 
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letra e firma é deelal'arlo c01Hli.;:ão w;sP!H'ial :í. sua vididllllt· 1'111 J'j'

lação a terceiros. (J Projtlo Prinp"J.iro (lo Cúdig'o Civil, no ad.(' l-l(i, 
2.a parte, e o Projeto Rl"visfn, IlO al't.o lGG, 2.a IHII'jp, ('()II~()li(lal'(lHl 

nesta materia o direito vi~l'nte (!lP(·,·pto 11.° 7!l, de 1.H!J~; dl'l'I'el0 

973, de 1.903; deereto nY ,1-.77;), dI' ] .no;~); POl'{'IIl, pot' l'IIH'lHla 

do Conselheiro Andrade li1 iglleira, o (·it;-ulo 1ll'ti:.ro do [ll'ojl'to )rillli
tivo e do Revisto foram suhiStit.uiiloR pelo qu(' ag'OJ';t se l{~ 110 Uúdig:n 
(art.o 1:-:15), tendo desapal'eeido as rpf(~l'êlh~ills ao '1'('('onh('('iilll'JlrlJ dn 
firma, á apresentação !lo instrnnlento ('IH .Jni7.o Illl rrpHrtii;ão pú
blica, ou á morte I1c um dos signatftrios". (:lú"is --- <SH1ig'() Ci"il 
- volume 1/:387, obs. :1; Carvalho Nantos - (~()(lig'(l Cidl llltpl'
pretado - volume 3/1;)[) n,o 41. A16m di~:-;o, 

Comddrralldo, com l'eft'I'I~I]('iH no prilzo pal'a I'('gistl'o dI' ('011-

trato de (',ompra f' vellfla ('OIn ri'kf'l'\'l.l de' tlol1lílllO (art.() Il.° 1;1!) tI() 
Decreto 4.R57 ('it:-1<lo), ql1i' a (lat<l do ('ollt,'a10 P!ll th'bati' "t, Illua 

condi<;ão interna do l1eg'úl'.io t1110 () título (',ill'atp!'izll", llil ('xl))'('ss:io 

interpretativa (lo Trihullal 110 A pf'lal;iío d(' SiLO Panlo sol)!'t, os YO

cábulos legalidade- 01t valid(fdn do arCo 21G do eitntlo dPI'I'p\.o 4.8:-,7, 
de vez qne, "sómente fjlHlIHlo ;] jIPgrdi(lilfle dI) títu10 t, nlillliff"':..;h, (. 

que ° oficial IlO(le l'et~ll"al' () :";1"11 !'{'g'istTO. 1~' JIli:..;1t'I' (jllP :lO tít-1I1o 
falte algum l'equisito ('S,"iPIH·ial <1.0 ]'t'llistro P;II'11 fjllf' possa 41 ofit·j;ll 

negar-se á pníti('u do 1110 j-.;olit'iilulo, pois ha ('i'I'tn~ fOJ"ltl,lli(];ltlt'S 

que não podem i-l('t' Clj)l'Pt'iullas 1ll'1lI dl'(~ítlif1<ls 11Il NUlIlllt'íssiltltl pl'O~ 
cesso da dúvida", AhÍls, ha dúvi(las que, l't'solvidas, iUlpnrtam 110 

prejulgamento da qnestão, que- f.lÚ pOJ' \'ia ('Ollh'llI'iosa dt'\'t'ria St'I' 
liquidada (HeviRta (lo:-l Tl'ihl1IlHi ..... , vol. lOi-/-Hi2). Pu!' (~fHISI'qlltllld;l, 

Considerando f]lW a 1,'alidflt!f', do 1ítulo se l'(~f{,J'e ao 1'lllldo tlt~SS(~ 

mesmo título; a lC{Jalida"r kí~ rl'ft're Ú fOI'nu!. Aqur1:.) (~ Nqlll:·dio 
interno, est.a ó requisito (:rtl'i"}!'o, Aqnrla (, a jllrisdit'idatlf' (lo 11-
tulo, esta é a sua formula mat.l'l'ial. p(wÍsso, 

Considerando (Jur, 1'00IS(){1Ilte illtrl'pl'ptw::iío tIo rpr'ibllllal dl~ Ape
lação de São Pl:lulo, () ofi(~ial do re~!.'isüo . .,ú 1('111 ('()}}lp('1í'\Il(,ja pnra 
apl'el!]ar os l'eqnisitos extet'nos d/) llo('llmetlto que lllP (~ ap]'f'sPllta.(lo 
para trauscri<;ão, e o l'e-ft'l'rnte !lO pl'azo, llO t'êlSO t~OJI/'I'ct(), t'Sl'apa 
da sua orbita. Ex-expositis, 

JULGO IMPROClmBK'l'E A nÚVIDA LICVAN','A DA A 
FLS. E DETERMINO QllB SE HEME'l'AM AI) l"~CR! "AO TlO 
REGISTHO ESpmmAI, () TlTUI,O llE 1<'1,S. E LIMA CB!{'l'!
DÃO DESTA SBNTEN<,:A PARA () El"IU'I'O no (~IlI'~ Im'l'mt
MINA () AHT.o 21!) DO lllcCRBTO 4.857, Im !)/ll/:!!). CI'S'I'AS 
NA ],-'OU:W:A DA I.JEL P. {' L l);ltilogI'afl'i. 

Pirassunung-a, 18~7-40. (a) G. B. Bautos". 

• 
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Despacho proferido em processo 

(COI'íSUI,TA) : 

lJfonte Aprazível - No processo em fIlIe (~ intel'essauo o sr. 
escrivão de paz da 2.a zona, do distrito de paz de Mout,eiro, na 
comat'ca de l\fonte Apraz;ível fOI exarado o seguillte despacho: 
"rr~t'IHl0 sido creada a 2.a zona - Vot.nporanga, no diRtl'ito de pnz 
de l\follt:eil'o, no comarca de l\follt.e Aprazível, o eS(,l"ivão de paz 
da l.a zona op1oll pela 2.a zona, como foi faelll1-ado pela lei. 

Ag'ora rommlton o exmo. SI". dI'. Recl'phlrio da .Jm,ti(;a e Neg-o~ 
cios (lo Interior, para suhrr se d(~Wl eOtltill1Wr ('m a nova 7.011<1 eom 
os mesmos livros em <lndamellto, ou se os livros j)('1"t,P}H'('H1 ao ear~ 
torio da. 1.a lOlla f' í!lf' deve adquirir livros 1I0VOS, plll'a IH'les fazer 
os aSSf'ntanH'lltm; da 2.a 7.ona. 

O eal-lo não ô novo, pois que hipMese sf'Inclhlw1.e jii foi df'(,i~ 
dic1a, e a meu vêl' eom aeel·to, pela Colcnda (~ninta Cftmara do 
Egrégio Tribunal de Apclaçã,Q deste Hi'ltado. 

li Qwmdo vaga um ('al'tório) J)orfJlle o seu senventuário é pro~ 
vido na seryelltia de outro, () al'quivo (10 l~al't6rio vago lIão acompa
nha o antip:o titular; fi(~a ontle f'stá. Os Ht'qni\'os (los mutórloH per
tencem ao Estll(l() e Si' ('f)IISf'l'\'alll 110" nH~~1ll0S, soh fl I'(,sp(lllsahi~ 

dade e guarda dos l'esp('('ti\"os SPI"\'l'lItuárioz.;". - •. nevo dos rl'rihll~ 

nuis, \,0]. ]] a, pág. fJ3fi). 

Estas eon8idera~,ões estão de aeordo (',om rlispm;it.ivop. expressos 
do Decreto nY 4.R57, de 9 de novembro de 19:1!): 

"Art. 20 - Os livro .. .;;; e papéis pertencerão ao arquivo do Cal'~ 
tório imlp,finidadente ... " 

"Art. 36 - Dividido 11m rartório, por eritprio ~cogr<Ífi(·o, ou 
de distribuição de atos, serão válidos os antigos registros fritos at.é 
fi instalação do 110VO ofic'io, lJcrfc1tccudo o arquivo ao anfi!lo". 

"Parágrafo úlli(>o - pro(,Nlt'l"-Se~ú da mf'sma fOl"ma 11IHllHlo 
desdobrados os serviços ('nllfiados a um só sf'rventuÍll'io". 

E' daro, POiH, qlle o~ ]in'os t' papúis pel'ü~lwem ao al'quivo do 
antip:o earU:'l'io, fIlIe é o da. l.a zona. 

E' o meu parecer, salvo melhor juizo. 

São Paulo, 13 de ag'osto de 1940 - Vicente ~fa'medc Junior 
(Corregedor Geral da J llstiça) . 

(Do Diúrio Oficial, d.) 14~rl~40). 
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Escrevente habilitado - Demissão irregular 
- Folha corrida - Recurso provido 

Comarca dr .fL",\,is - B('n('(//:tn Nasâmenfo - 1)(l.1"(], o car!ún:o df; 

lJ(JZ de C\lIldido lllota. 

HO ei(ladâo HeuNlito Nai"cimcnto era C~t'l'(lVellte hfibilita(lo (lo 
cartório do 1.° ofieio (Ir notas e allexos da c()mal't~a de ParagucRsú, 
devendo prcsmnir-se, em i'al'c (la. l'.ertidão de fls. G do apenso, que 
a sua nomea<,:ão, C'fecutada em 21 de ol1tubro de ln:n, foi feita em 
forma regulai', Postc}'iormellte, €'m 28 de Ilovembro de l!):Hi, de 
acôrdo com () re:'q"Jed,ivo :-;Cllvcut.llúrio, re'llH'rrn ~l sua llomc,H;ão 
para () cargo (le e~('revcJlte hahilitatlo 110 ~al't.rJl·io 110 H{~l!ist 1'0 O(~

ra1 c Allexo~ de AI-Isis, e, <lpÚS a habilihll:i"to, foi llonH~ado l'Ill dlll-a 
de 14 de (h'zemhl'o th· ln:~!). l~'inalment.e, (~m ,junho (Ie 1!l:1G, pClIin 
em peti(;iio, tamb('fll a,,>sin:ldn p~lo :"H~I'\'PlltnúJ'io 1't'sIH'ct.i\'o, 11 sua 
nomeação pam o (~argo d(~ t'S(~I'r,vent.e 1l1Ibilit,Hlo do eartúrin ap P,lZ 
de CalHlido 1\!o1.a, t.endo sido nolltpado a Ir) do l'dL'l'ido Hlf,s. 

J..\ P()S ('SSf'S faLos, o SI', dI', juiz d(' direito de Assi~, ('XamiwlIl': 
do, ('IH ('OlTt'ição, o prcWf'SHO da hahilita(;ií,o do ('idad;!.o Hml(~dito 

Naseimt>lltn, E'Ill que foi exarada a ~mn 1l0l1leaç;ão para o ('<ll'~() (le 
escrevente do cOl'tório de paz de Cnndido l\fnlEi, e cllü'll(lflIHlo tm' 
havi(lo omi:.;srto 110 refpl'ido Pl'oeesso, eXOIlPl'OU·-(j do (~HI';.!'O. 

})f'ssc (}p:-Ipaeho I'l'eOlTetl o int.eressado, 110 prazo legal. 

Afim (le in::::.trnir-se o l)l'oecsso, rrquisitaratrl-sr os ant.os (l(~ ha
biliLJ(;ü.o (10 illtcl'pssndo, 1'l'11I1 i \'0."" fi SUll lHlH\(';H:~,o pa1'a (J l'arg'o 

de PHC'l'{'VPlll{' (lo t',ar1l)J'io (lo Hpgi:-otro Gt'l'al e .\llt'XOS da. (~omart'a. 

de As~is, ora apensados a f'ste proeesso. 

l~xllmitlanc1o-se êsses a.utm1 j verifica-se Hão 1 Cl'PlIl si!lo rt'lllrti

Jos á UOl'l't'~edol'ill Gcral para os et'eit.os COllsig'llado:-l 110 'Irl.. n ao 
df'{~l'. Il.O G.129, de l!):n, o que lamh{.m oeorreu (~(IJJt o [)J'('srllte pro·, 

cE'sso. rral omissão, pOI'{~m, não hlvalida. as hahilitiH;Ôt~K (PW se 
a(~h:l.1n rcg'llIill'ln{~llte pl'Oef'SSauas. 

Com f>t't'it.o, eHt.I't~ a dat.a da f>XOlJ('l'[l(;flO elo n~l'Orl't-'llt.E: do C:ll'

goo (Il: f's(~r('\"('llte do ('i1l'túl'io (lo Ite~ist ro (lm'al dn l'Olllill't'il dn Assis 
e fi. data ua i-illa nOltll·'u';ã.o pal'a () Vlll'g'O Lle l'Sel'('VP1l1(' do j'HI'jÚJ'jo 

de pa7- ele Cantlitlo Mot.a 1180 (lp(-orrcram seis lIH.'SCi'i, o qUt" de (:OJl

fOl'lllic1aup ('om a pl'nxe, dispcllsa\'a a jlllU.;iio de l!o\"as (ulhas (~()r!'i

daí-;, R~sa ('iJ'(~uJl,<..;\:filll,ia, que' o sr. <11'. COI'1'f'/.rmlor Pl'I·lIlal\t'II1.r~ Ig
noraVH, justifj(,a, a eX()IH~nH:ií() por dCl~r('l<j(la, 1\Ia~, a\'(~t'igH,w(lo 

agOl'a qU(' (] ltabi1i1(](:,io se ;lt'ha em forma Il'g',d, Ó o l'êl:-lO d(> ,<..;(~ pl'O-
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vêr, como ora faço, o rcurso interposto, para restaurar a nomeação 
do recorrente e julgá-la subsistente, para os efeitos legalR. 

São Paulo, 30 de julho de 1!J37. - Corr"ge,lor geral ,Ia ,TUR
tiça, - J1/aHud Carlus. 

(Do Diária Oficial du Estudo, 11<.1 l-R-:17. Jl. :llí). 

Custas· Por quem devem ser pagas 

Arts. 56, § 2.°, e 827, § 2.°, do Código do
Processo Civil Brasileiro. 

PETIÇil.Ü DIRIGIDA AO M .• Traz DA 2." VARA CIVEr~: 

o espólio de L. A. G., nos aut.os da ação ol'dinúria (lllC lhe move 
d. 1\1, A, 0-., v(~m perHute V, E:{t~ia. expnl' (' rcqnpl"t'r o seguilltr: 

]) - 'rt'lldo sido eondrnado na a(:ão, illtel'pôz o snpJit'illlt(~ (") l'0l1l~ 
petent.e recurso de apelação, já contra-arrazoado pela Jli-ll"t.e C011-
trária, tendo V, Excia. (lctrrminado a subi(la do recuT'sO ~I() TribunaL 

Ao prctcnd{'r eft'i"lUll' () pl'C'pal'o de sua apelH(~ão, tpve o supli
cante uma RUl'presa: o ~T'. F.,';;C'l'i"ij,o (10 feito sc rC('llSa fi. rre.{·l)('r 
sÓlllPnt.r o prf'Ili.l.I'O (la ílprlat~iío, rxigitldo (I" (~lls1DS dp inda a :H~iío 

em primeira illstn,llria, sob a nlrg'(14:iío (lt, qlle o nutol' M4~ a~ol'a lli'íO 
as pa,!.!.'on c que sem (.ss(' pngauH'llhl lliÍ,o S01'Ú (lado Sf'g'UilllPldo no 
recurso, 

Claro que não estii. (>(,I'to o sr. Esrl'idio. 
O Código tle Pro('('s~o tll'tt'l'milla, no al't. R~7. (J pl'a;t,() (k dt'z 

dias para a remessa (los autos ii snpt'l'iol' instfLll('in, 1I4'l't>srelltlllltlo, 
!lO § 2,° dêsse disposi1ivo leglll: "O escri\,ão nã.n sp)'{], obrigado a 
1'ernt'ter os autos sem o pngnllll'11t.o das dC,i;jJrsas do }Jrc!wro r 1'('
mcssa". 

Ol'a, as rlcspesl-ls (lo prrpnro e 1'rmrSRn aí 1'p('(,l'idas SfLO (·\,iI1C11-
tf'mrnte as da apc1rll;i,o c rC/JIrssa <los llntOf=!, ü.;to 4>, as dC'slH'sns 
}Josfer/nre-s á senfrnr;a c jamais [lS an1-eriores. 

í;-Jsse Hrt.igo, COgit,lllldo da apelat.;ão, pl'C"ssllpõe, natllraIIll(~ntc, 
já. pago o preparo da ('Ilusa para o jlllgan)(,lllo, 1le <l.4'hl'tln ('010 ti 

praxe imrll1ol'inl do ft)ro e {~om o ljlW dispõe () :lI't. ;'(l, ('apllt'. do 
Dl't. i)(-i do mesmo CéJaig-o: "LoÇ.'o dt'pni:o; 11(' (~olH'lllid() () ato, o l'(~

querellte pagará n~ {~nstils respe(~tivas". 

E' o que determilla t.nmbem o Hegimento de Cnstns, 110 11 1'1. ~(), 
diRpondo mais, no art. 2], fIlIe ant(~s da eoncJusão P,II'[\' 8eJlI(~nça 
definitiva farMse·á a conta c os autos não serão eOIll'lllSOS, H('11l () 
pHg'ament.o. 
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Assim, si o SUl'. Escrivão ailH]n Hão }'('('elwlI rt:-; ('IH-das (gw jií. 
deviam estar pagas pela autora apelada .'iibi illll'lIld a (~lllpa. 

O que não lhe f. lícito p fOI'<:at' () f'E'U apr];.u!J(' 11 salisrw{.G-lll~, 
porque iFiSO importa rm eXf'cutar df'sdr log'o, ll<-l pal'h> l'(·r('n'llI\~ (I 
condenação na.s custas, a sellh'I1(:a a)1clacla, st'tltf'IIf.:<l '11/r,u(juÍ'll('[ 

ainda, porque pendente tle apelat:ão r'('('l'hida }lOS 1'/6fo.",> rf'!/It!ares. 

O qne cabe a(Jora ao I-Inr. E~wrivão Ô a (:f to f'Xí'('ul-iva (~OljtI'H a 
-autora, ou aguardar RClltelll.:íl definitiva sol)l'c :\:., ('[t.'.;tas. 

2) E' possivel (In e o r-i1l1'. ES(,J'ivã,o ~t' qlleira )11'f'Valr(·pr' do 
disposto no § 2.° elo lll(-'llciollado lUt.. GO do C()(lig'o df' PI'/Wt'Sso: 
"As custas rlevidas aÍ!~ a rluc1i(illl·ia, ou n,l<ltira~ a fitos 11 ('I a. pl'(lti~ 
.cados, serão pagaR pelo illtf'l'('~satlo €1I1t.f'S da illt<,,'!)():-.;i(:âo do 1'('(~1I1'SO 
ou da execução (la sellteH~U", 

Comentando eRse trxto, (~S(',['C've Can',llho Hant-o"l (('()(l, dt.' 
Processo Civil Illterpretado - I/2fl1): "O C6digo 11110 t'xpli('n lllll 
ponto de capital importfwf'ia: si o nfw pagarn('llto das l'lIstas pt'ln 
recorrente ou exefluente POdl'l'ií olmbll' o Rr~llinH'llt() dn l't>('llr'~'m ou 

a execução da sentença", 
Não nos parree qnc CSf.;il fn":..;r a itltrll~ãn (lo h'g'j';];lIloT. b1110 

ma.is quanto, importando ('('l'I~f'illllf'llt() dr dircito o Ilão Sf'gllÍlIlPlltn 
do l'N:urfiO 011 a não {'XN'UI;i'íO (la sP1l1('II(;a, fi(lIllf'nlf' pOl' tt'xto ('x
presso de Jpi POdf'l'-sr.iam aflmitir t.ais pnnsrqlll>IWiajo.j, 

Isto posto, e sendo os termos, l'I'Spf'itosllllWlllt> t't'qnel' Imja 
V. Ex(,ia. de determinaI' ao sr. ESI'I'i\'ão ({1H' r('('('ha (J pl'l'pal'O da 
apelação e flê sep;ninwnto ao rf'Clll'SO no pr<lzo ]rgnl ", 

Informação do Es crivão 

do 4.° Oficio Cível - Aureliano Arruda: 

"MERITfSSIMO .JUIZ 

Tenho a honra de informar a V, Ex('ia,. ('mnpl'illdo 4) rrs[H'i. 
tável despacho proferido na petic:ão ret.ro, o seguilltr: 

I - Anteriol'mcntp ao Ciltligo do Pl'{H'esso Ci\"il f'1ll "ig'<lr, 
-como melhor sahe V. Ex(·ia., os mitos em g'C'rc-!1, depoi~ dr i1rra7.()a~ 
dos, eram remetidos ao ('01ltadol' para a rontÍl.g:rm dns l'f'spediva:-:; 
custas. Ff'ita esta, intimadas as part,C'R e d{'{~()rJ'ido o pra7.0 ]pg'al, 
sem reclamação, eram O!-; feitos ('OIl(']USOR para o d('spa(~h() ()I'(lt~
nando o 1';e11 preparo e sel:ígem, afim de SPt' pl'ofm'ida n (h·(·i~ão 
final. Dest'arte, os f'sl'l'ivãps promoviam o l'P(~('hiHlPJlj-() (las ('lI,,(-as 
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préviamente, as quai:.;; eram pagafl, de ordinúrio, pr]o .... anlol'Ps. 
Julgada a causa e interpôsto qualquer' recurso, o sal (lo (In .... (~II:-;ta~ 
era satisfeito pelos recorrentes, antes da remessa dos autrJS li. Rupe
rior instâneia. Assim se procedia, é claro, porque aos l1ulol'f':-l, aO:-l 
promoventes das ações, de preft~l'ência, competia o paguJll('lltü <lo 
preparo das meRmas, sob pena de ficarem paralizadas (Ill"t. () 22, 
§ 2." do deeo 3.%5, fie 21-12-25). 

11 - Com o advento, porl~m, <lo novo Cú<1ig-o tio Pl'()('t'S-';o, as 
causas· passaram a ser propep..-;aclas e julg'atlas f'1I1 lIlHlii';Il,·iw.; d(' ills
trução, designadas pelos .Juizes, sem drpeIHH~I1C'ia 1If' PI'(,P,Il'() IH'/·\'il) 
dos autos, como antigmnente. AI'; provas são prodm~illa:-l {'!lI t<lis 
audiências, eOl1f'omitantrmpnte, pelas partrs lit-ig'alJf.í~s, u:1.0 ]la\'t~lldo 
oportunidade, muitns vezrs, para o scn"('llitl:í.l'io (h~f'('llclPI' ON srllS 
interesses, cobnllltlo li,'; t'llstas (los atos pl,;'tji(~ad()s, jú, qLle !lH' I!~O 

é permitido receber qualql1el' qUalltia (·om allte('ipa~ií.o (lll'j. 20 til) 
citado decreto). Nrsül,"; ('OlHlições, haYf~n<1n 1111 pr()dll(~;i() Himlllt:"i
nea das provas, por Rssiíti wzer, mn f'lltl'cla<:HlIlPlItn 11(' ill1".('I'('';Sf'S 
entre as partes que defendem OR. SC'lls dirritos ('111 .Juizo, Hão (. pos
sivel ao escrivão, 7.elllndo peío dreôl'o da .Tll~f'iç'H, ('xigiJ' () pagil11ll'tl1\) 
das eUFltas, em audiência, {J rnrdida que os SE'US atos srjam }watil'a
dos. Não raro, numa i-:iÓ audiência, feitas as provas dOI'lllllt'tdíll
mente, o julgamf'nto da cHtlSa r. proferido 118. mesma ONt:-lião. OrH, 
como deve proceder o scrvrntnI-ÍI'io para rc{'cbt?1' o qnr lhr p('rtt'll('(', 
Uma vez que o autor Io;e reeuse a far.ê.ln, sob fi. a]cg'ltl,;fin de 1]11(' à 
parte vencida compete o respectivo pagamento? 

TII - E' óbvio Qllf', (h~ acôrdo ('om ° art.° 827, ~ 2.°, 110 (·it.ndn 
Código, à parte que rel'OI'reI' da decisão, vf'rl('ida, portanto, (' ('011-

denada no peclido e nas eustas do prON'S:';O, ('nbe a ohr·jg-ação Ile 
pagá-Ias. O diRpositivo não se I'efere, é cert.o, às em;t:u.: em (U'hito 
e sim ao preparo e remessa dos autos. O art.° ;'6, por(.m, do m('s~ 
mo Código, dispõe com mais clarêza, determinnnc10 que (J!i custa.r; 
devidas até a a1Uri~'l1cia., ou relaf'ivas a ntos nela prafi('(f(lo.'i. ,'ierr7o 
pagas pelo interessado antes da ÚdC1'posú;ão do r()Cllr.'w. Isto posto, 
à parte vencida no pleito, quer seja o alHor, quer RPjH o r{'\l, (,(lht~ 

pagar o saldo on a totalidade da.R (~llRtaR, na ('onformidndc daqlH'I<,~ 
dispositivos e da. Relltença condenatória. E~da, cvirlentemellic, pro
ferida num processo em que o dir'eito da parte velH'edora J'('ssalta 
daR provas produzitlaR simult.nneamente, numa intf'rdl'pf'IHlêtlt'ia 
perfeita, aproveitando a amhos os eont"rnnOl'('R, torna illdivÍl11l1l(la 
e certa a responsabilidade de quem deve pagar as custas. 

IV - E não é só: o Códig-o de Imposto~ e rl'axas dt>tf'rmina, 
exige claramente, hnpOlulo severas pennlidu(lt's aos scrvrntwírio,'l 
faltosos, consoante o art.o a5 do Ilivro XIX, o pa::rament.o da!i 
custas e percentúgens, UO!i emolumentos e :-;êlos qlle com;t.itw'm 
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renda do Estado e da Ordem dos Advogados. A ving'1ll' o que pre
tende o reclamante, prontiJ'iratloo-se a pagar apt'lIils O!-\ aJos alusi
vos à sua apelação, a própria lilazcnda seria prejudiea<1a, deixillHlo 
de arrecadar, em tempo háhil, o qllC lhe pert.ence e ficando :'1 lIH'l'd} 

de recursos qUf', muitas vezer-;, permanecem sem flIlllamellt.o e pre
paro na segunda im;til,ncia, porqne sfl,Q JiquidarloR f'xtrnjudieilll
ment.e. E' fombido, ol1trossilH, qlJ(~ muitos p muit.os ant.os qlW HO

bem, em grán de recursos para o E~r.o rrrih!lnal <l(~ A pela~ã(), lIão 
mais voltam para (·)s cartórios (10 o)'íg-em, porque são lIltillladas m;. 
quest.ões por acordos e ontl"()[-; InrÍo:-;. Ora, se iNSO ill'on1.{'('c (~onstan
t,emente, em detrinwnto dos sel'v('ntl1Ít.rios, ,~OnlO podt'riam Í'stf'S, qne 
não são partes nos ft'itos, nguardl'l1' a sua dedsii.o fillnl, para rpeebpr 
aR ellst,as a que tf~m (lircito e pag'ar as {·ollüihl1it.:õcs de\'ida:.; ao 
Fisco 1 

v - Toda e qua Iqurr afgnmcnt(l~ãn cm torno (lo prrparo tlos 
antos para sentenç:a, <lo tempo (> modo ele pugomncnt,o das cllRtaR, 
"de acôrdo com a prnxe imenloriíll (lo fôro". (~()nIO nfinnH n 1'r
clamante. invoC'HlH1o o l'rgimen10 í'm vig'()J' e IriR alltl'I'ioT't~:-; ílO C6-
digoQ do Proeeflso, não t,PHl npli('!1(!iin ao paso rm aprrç~A ne\'rm ~P1" 
cumpridas. or fn'pfprêllC'ia, as (lisp()si(~õ('s d(i Cúdi~'o \'i~"!'llh', a:-; 
quais mo(lifi('aJ'arn pl'OfUlldanlC'llte o mppanismo pro(~ess1l1d d<l~ 

a.çóps. 1\1l1s, uma W'7, que o rpC'lamalltf' alndr ao p<ls<.;ndo, ('om tilllta 
insh~H~Il(~iíl. dcrnol1Rtrnfei - dnta Yí~l1ia - (jlH' a l'ilZão nilldn psl;t 
do meu ]IH10: 

CORTA 1VrA1\'RO. no seu rxeC'lente livro Omw,'i .TlIlqrf(7(),~, p. 107, 
diz: "Qnanfo ;'1,<.; custas rlo c~crivão, (lcclarei: a expcdi(:iw (1m; 
r('purso}.; deve correr por (~ontA. de rllH'U1 os intel'Tu)(', Os Nel'\'('n~ 

tl1ál'ios (1(' jllsf.i(:íl 10m o direito rle l'ri"rl' os n1l1os e l'<lpt"is H\'nlsOf; 
até qne os Rrn~ saliirios vClwi(lns se.iam :;;atisf('ilos", 

RInAR. na Slla Cr!118oUdaç{io. ::lI'Lo ;):l~, tnmhrHl "firma: 
"F61'a <los easos nH'JH'iOIl,Hlos llpsta CmlsolidíH:i'í,o, --""- qllilllfo aos 
órfãos, h I,laZI'JHla Na(~ionlll. et(~, - p{)(l('rn os ('!'Wl'i\'~t'H, tn]wliüps e 
outros nfi('i,Jis do juiu) <lf'lllOl'íU', por f(llla dl~ pHg-amelll"o tIas t'llstm: t 

a. expedic:ão dos autos, tpl'Hl()S c t.l'asln(los". 

PJJINfO BAllHETO. rlll hl'ilhallte pal'('í'f'J' plllJlieado lia Ilc-visf.a 
dos rrrihl11líl.is, v. 4R, p, 11:"5, ohsr}'va: "Sujeitnr a pal't,e VI'IH'(~(lol'a 

ao pagamento de enstlls, qllillulo a (~ollrlella(,;ã() s() l'el~iJíll lia olllJ'H, 
seria introduzir na ~f'ntew:,:n 11m efl'i1o (ple ('Ia não (~OlllJl0J'Ül. A 
re~p()llsahilidílde da part.e é limit.ada pela pxistô!leia da sen1.ença". 

VI - Volt.alHlo iL aLllalidadt', (~itar~i, terminando esta obscura 
e prolixa infot'mat.;;lO, () I.1n(~ diz o DIL HI~\{,()'rll)}i~R Lll\fA, 11m 
dos mais Íntegros c bl'ilhtlllt.es magi::;trH<los ,h'sta (~fl11Hll'(~a, t'nl (~O
ment.íil'io transcrito da sua re(~l'lIte e apreciada ohm -- eúdi{jo rlo 
Pl'OC(),'iSO Ui"l'il Brasildr'o, Contelltalldo o <1l'tY [)íi, diz l.pxlJl1l1-
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mente, depois de longas eOl1kidcl'a~õps sobre () tempo e o mUllo 110 
pagamento das custas: "S(~ n." ('redores nã,\) Re inromodm'(>Tll de 
receber na ocasião em que por lei lHHliam fazê-lo, i'i('alll tlbrig-iulo:-. 
a ap:uardar outro momento c qne (~ ilqnple ('In qnc ripa dC'finij-iva
mente assentada fi respollsnhilidndc prtns ensta~, .1fil'm/ula pela scn~ 
tença. A respollsabilidade pplas cu~tm;, antes dessa sf't1h~n<:n, (~ de 
quem promoveu o ato; depois da sPlltpnt;Il, (~ (la par1f-' vPlwida na 
causa. Passado o primeiro momento para l"P('(~b('l', ~Ó 110 spg:ulldn 
é pos'Ível fazê·lo. COAGTR O ATT'rOn A AN'I'ECIPAH. NÃO W 
POSSíVEL, DE ANTE DOS PHlNCíPTOS E DA8 1,m8. A 
ISENÇÃO DO RIm Só SE .rnSl'TFICA NOS Cl\SOS DE ASRfS· 
Tt;:NCIA .JUDICIÁRIA". 

VII - Não houve desídia (10 eserivão (~ dos SClll4 auxiliares, 
deixando de receber ela aut.ora as ('URtas relat.ivas aos at.os non
cluidos. O seu i1n~tre pat.rono, cobrado e interpelado por diw~rKas 
vezes, fez promessa .. ~, que não (·umpriu. Os flcrvent.llflrios dirh~il
mente encontram bôa vontade JH1S part.m; que lhes devPlIl pagar 
custas, mesmo depois dos at.os commmados. Só Deus sabe os mo~ 
mentos desagradávei~ que êles sofrem, a cada passo, p~lI"a reeeher 
os proventos do seu t.rabalho. Se usam dos meios judieiaiK, em 
raros e determinados casos, são fatalmente estigmatizados e eem3U
rados.. .. . O reclamante alegoa ser obrigado a pag'Rl' a.penas aA 

custas referentes ao seu reeUTRO. Não vejo inconveni"nte na sua 
,recusa em solvê~las na t.otalidade. Ora, se o seu l'e(~lII'HO fúl' pro
vido, a autora-ape1ada lhe restituirá, evidentement.e, não :-;{) as des
pesas relativas às provas que produziu em sua defêsa, mas ialllh(ml 
8S custas que servem (le objet.o à pl'esenh~ reclamação. 

Aguardarei a decisão do meritiKsimo Juiz, para eumprí~la res
peitosamente, com a máxima solicitude". 

DECISÃO DO M. JUIZ ADJUNTO, COM .rumsmçKo NA 
2." VARA CíVEL, DR. VIRGILIO AUmlNTO: 

"E' procedente a informação ue fls. 8G fi 89. Nos termm; do 
art. 56, § 2.0 , as custas devem ser paga.'! pelo l'ec()rl'ent.~ autes da 
interposição do recurso. Com isso vi:-onu o Código upixar a eargo 
da parte veneida o pagamcnh) dessas custas, que no í-listema do 
C6digo PauliRta, eram pagas antes da Rcnt.ença c por quem maior 
interesse tivesse no julgamento - em regra pelo autor. 

O art. 827, § 2.0
, rerere~se apenas ao pag'nmento das despezas 

do preparo e remes~a, supondo, evidentemente, (lue t.enham f;ido 
pagas as custas propriamente dOR atOR pI'atica(lo~ pelo cserivão". 
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Atestado e declaração de óbito 

DURVAL CORR1!:A RANGEL 

Zeloso fü;(~al federa1, em Ilibeil'ão Preto, rm nota iW';fIl'ta 1l(} 

Diúrio ua Manhã", fIe 2() de jUllho, pl'oem'ou info)'mar aos itlü'rl's
:-;ados que, pelo de~J'Mo 1.137 de 7 U(> outuhro (le 1~):3(-i, os I1Ü·::;t11(108 

de óbito paR..,aram a ill(,idil' 110 imposto do st'lo, (lt' ,wtll'do ('om n 
ll.() G do pUl'ag. 1.0 da tabela B, do l't'f(~l'ido reglllanH'ut.n"; ({lU' os 
atestados (le úbi1"o pxistetltt'S elll ('lll'túl'io, senl () pagallH'nto do ...,;;10, 
Jlodí'l'ào ser Cllll't.:'St.'llt<-ldol'i Ú Col(·tol'ia 1~1í'(1t'J'<llJ para l't'gulal'izl.Içiw 
da falta, l!1l J'OI'IlI11 do plll'<Íg'J'ilfo ~.() do al'l. (j;~ do 1l1('~1l10 I'r~:HI;I
Itll'lIhl; l'e'''I)(lJlt!t'l'ií pelas illfl';H:iíI'S; (I, fill<lltlH'!ltt'. "/plt', df' ;\(·t,t'd() 
('oH! 11 ('01ls1111"<1 (':') do SI']'\'I'lll,u'll'io di! I',idadi' d{~ Ij'(J}'lIlig'il", ;IS 

lH'/lHe/n/s I'/os di' d('('frll'If('IJ('S de ';1n"fos, qHe lli\(ll1e]e E",lêlt!o di' l\Iülils 
i-.i'i,o I'(>lll('t.i(ln~ (I nil'I'lo]'ia da N,t(t!ll' jl(ddi(',-I, es/ilo "llj"ilw .. ; (lI) lllf'S~ 
mo k0lo dos atestildo'i, 

Nii,1l t.íllhHIIIOS \'i~,.;t() ('SS,I pllhli('iH~üll, qUl' il~!'Orn UHI I'oll'g'u !lOS 

{'Il\'ioll, !)('(lill(]O II(.S ..... ;-t Opilliiio, 

I\'iio te1ll0''; 'llllol'i(ln.d(' para Plllitir ,Opilliill's, prilll·ipnlll}(,lllp 
SOlll'(' II'i~ I'is(·<li:.;, ;-il'lllpr'l' tão ('Olltl'O"l'didilS I' ill(~;j(la~ di' dil"il'IIII1:I· 

(1("". ElIll'l'laldo, ('1111111 a (jll{'~lfi() t, ~illlples p ('s1ú lig'nd,l <lo II(J,"'''O 

Id'j('IO, "lImo,s ill'l'is(';tl' UlH "pnlpitr", ('L'i'/O dI' qllt' os d(Jll(():~ 110" ('Ol'~ 

rlg'iJ'ilo, 

rl~al\'rz porque () l)(il',í~TtlJ'(l 2,IJ do ill'l .. l:!-l~):W 1J1lt' ,bí vida I,'· 
g'ill (lO l'Pg', 1.1:n, di,,,pnzessc quC' l'i('l1\'<llll Illilll1idas (lS i~WI1(:()I'S ('1111-

siglllldns em lei~ ill111-'l'iol'"s qlH' IIUII ('()!1fnl1,iilsSPlll SllilCi di"JI()~i(:õ("". 

(' l)()]'I!llG (lPsde o (h'(', ... L~J.+li, d(~ I Hi'\:{, iltC' a ki :L~Hjfi, dl~ l~n~" 0:-+ 

(j/('stilt!IlS I'ftl <lpn>(:,o g'OZilS."t'llI dp iS("1\t:~() p !lUO l.i\'('S~('1\1 sitIo t;t

xados pelo Hf'g'. 17,;í;1.-.l, de lD~H, (jUl' iljlCtlilS jl'ibllfil\'<! 1),-; <lH's1allo" 
d{~ Ill"J{,,,tia (' fl'('qll(~II(~i:! (~olJ('E'did()~ a {,lllpl'('~;ildo~ púldi,'m, 1';11',1 

1'('(·t'ht'I'('1I1 Y('llt'itlll'Jllo~, - () gT<lli d(' jlll'isltl ('allllido dI' ()livI'II'i! 

Pilho Ildmihll PllI ~f'1I li\'l'o (Imposto do f-klo, ed. 1~1;r1, IJilg', íK) 
H di,"('llj id,! i~(,Ilt;ã() 110 l'Pgilllt> da (~jtada lei :20:2, 

[~\)i um lapso do cmiJl('lltp pl'of(~ss(jl' e nlllol'. POIs, lia r('alitludt', 
o I'('g .. 1.1:n, l'l'jH'OÜlIí:iJll]o a Il'tr,j da lei :20:!, lqWIIHS iSI'I11il dI> s(~'lll 
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os atestados de illdigêneia ou pobJ'eza, E da IJei 202, de :.! dl~ -:\farM 

~o as isenções C()Ht,l',íri~JS {JR Sl1ilS disposit:I)I\-;, Idtcl'lJlI o di,'('i!o 
antigo, visto que a isenção qne bellCfieiava os at.t~st;Jdos til' úhi!os 
lhe era (éoutrál'ia, elll faer. uo di~po~1.() JlO nIlIlH't'o ri do p,Jnl~)'(lrn 
1,° uu Tabela H, )'ppro(lllzitlo IHJ lILPsH\O nu IIIt'J'o, pal'úgTafo {' 11l1H'
la do reg. l.la7. 

O prof, CHlldido de Olinál'a Pilho di~St' ;lilHb que "taxar 
tais H.tOS Heria não RÚ lall~ar UH! 11'ilmto sobl'e Ü 1lllgús1,ia, eOHlO 
também rf'tllI'dar () s('pultamellto", 

'l'ambém ellt('lldelllOf-; q1H~ () g'o\,prno tlc\'cl'ia mmd,l'j' a iNeIH:ão 
antiga, pois de fato () pl'('(~O (lo si'..lo (,lH'ltl'CI'e (I I'('gis!,l'o (·ivil P d(~lflilll~ 
da (~el'tas diligPJlti1lS que l'l'taJ'tlll111 o sPpllltalll('n10, pl'iJl('ipalnwn~ 

te quando os casos O(~OJT(,1I1 ('111 dOlllilJg'os (' r(,l'iadt)~. ('lO IjIU' as eo](>
torias estão fe('l!a{lH.-; c os IJJl'dit,OS lIiio ll'll! st;.j(lS, 

Sobre 11 ineil1t'llt·ia do splo IIOS a1"psÍf,t!os t'1ll dit·isão d(' 1 H-G-:n, 
exarada JlHHla eOllsulta 11<> 11m ('ofega millcirn, a Dirctoria de Hen
dar-> Tlltf'l'llaS do Tt'SOlll'O ('Old'irmoll 11m parcI:er do DI', Pl'oeuradol' 
Fiseal, eSt'Im'('('('ndo a {.l'ibuI"<H,:ii.o, 

A tl'ibnta<:ão (~ 1alllb(~1J1 eOllstitlwiemnl. O atestado (~ uma pxi
gêll(da dn Lei F\'dpl"JI. ('tIlIJO {'lrmt'llto JI('('('ssíll'io ao 1'(',~!'istJ'() de 
úbito, 1illllh('11l l'('g-i(lo I)()/' Lt'i ];1('<1et',11, P, po!'isso, Íl 1111iho (~ lí(~ito 

de(,l'etilr () imposto ('IH que tal ato deva ÍlwitliJ'. (Colls1, Pedl'J'al, 
art. 20, [ lt'ü,;t (~,), 

DECLAIL\(:5,() DE OH/TO 

Q1HlJlto ti ('~Sil dt't'lal',lt;iio, IjW' c: !IllJa JlHl'!(, 1I1H'XiI. ao iIl1lll'\'S-

so do att"statlo, lJão JIOS Pil]'('('t' 1J1lf' 11 1I'iIJll!;H:H.O il i.lkaJWt'. 

j\ Ll'i J;ledt'j'nl lIito f;IZ 1't'f(,!,r'II('la a ('S~;J dt'('l<!I',H:iío, qU(' foi 
('l'C'Clda pl'los Bstat!os pal';1 I) st'n'i(:o dl' {'staj.í~l il'n d(·llj(),!.!'l';'ll'j(·;t (' t,pj~ 

delt!iológ"il'i1, qlJP, ~('Ild(j lllll;t oJ',!.!';ltliz;lt:iío dl> illl.t'J'PS,SL' púllli('() n 

direjo do K"tndo, ('(dO\'(j lais dl'('J<lnl(:()p~ \'Il!I'(' os atos (lJ[ llpg'o('ios 

(lc SlJa ('I'oJl0ll1i;1 t~ illt('J'('S~(', i~('ll!OS d(~ C[lIaisljllt'l' ~('!()S, tIa rOl'lll<l 

do~ lu'h, :l;-) do ]'eg, 1.J:)7, (' 1~ da 1.l'i ~O~, (jlH' oJJi'dp('p)',Jrrl ,li) JH'in

cípin \'igl'nie em 10dilR 1IS J!osS<ls (1OIlS!i! uit,iH.'s. 
() f)('t~l'('t() ];ll'dl'l"a! 20,n:11, di' J!I:t!, disl'I'illlillallt!o IIS dere-

1'(:':-; dos Hlr(]i('()s, lli'íO !oJ'nou f('dt'l'nl 1<11 dl'l'lnl'lu;ilo, JlI'C'stig:i(jIJ 
apl'll'l.S () sislí'Hl<l iJ(!ot,Hlt) fj('lo, ... Es1,ldo,,", JlO ['(Jrll('I',iltu'II!() Ih- 'lltlJn('~· 
sos ;-IOS JlI[.di\,()s, g p<lra Sl' ('()ll\'t'll('{'t' 1[1[(' () sl'l'\'i(;o t, tli' íll(.(·I'(,SSI~ 
illll'diato do ]t]s1ado, hnsta 1(,1'",,1' ;IS illSll'llt:ÕI'S do all\'I'i',sO, 1;]1l(~,J(llls 
em forlll;1 de ,Ipr'l() l'ol'lJl1l1illlo !)('I() :-1('\'vi(;o S;IO!t;'I)'!() aos t·líIJj(,OS. 

Cnlllo {. sahi(lo, li att'stll(lo, tãu SOIlJl'JI1I" (~ IjlW St'I'\'t~ ao I'I').{is-

1TO, A tlC(·l:u'<t<:ii.o aJl('X~\ do illlPl'I'SSO Llão {. llC('ps""íl'ia ao aSSl'll~ 

tillllCnto, 
O mf.di('o (' () sen'('ntuílJ'io não podelll snl' obl'igado:::; a png:ilJ' 

os sê'los; podpri;-lllJ, qWIJH!O muito., ('xig:ir IIUl' a pnrte illtl'rl'ssnda 
aprc;-';\'lllassc' ~t!l() lW('('sSúl'io, 
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E qual a parte interessada na Cxist011eia da deelara~ii.o? 

O promovente do registro, pOl' C('J't.<J qno não, pois o registro 
de óbito não depende da dcclal'u(,;âo, mas somente üo ate~üado cxi~ 
gido pela lei federal. 

f jogo, se lia uma violêrwia, é exigir-se ([ne () promovente do re
gistro pagne sêlos para um do~nmellto de flue nfLO ncecssita, quo 
não lhe é útil, que a Lei .b\_'dcral llão exige ao tl'at.ar dos )'pgisÍl'os 
públicos, 

Como se vê, a parte interessada é de fato o Estado, que C1'0011 

a declaração de óbito como um elemento int.eressante e útil para o 
'Serviço de estatística epidemiológica, orgllllir.a(;ão que o interesse 
nacional lhe impõe como ônus púLlico. E o Estado, eorno dissemos 
acima, não paga sêlos por at.os e negódo8 de :-ma c('onomia e iJl
teresse, principalmente no caso (-'JU apreço, que o servi~o não é só 
de interes~e admilli~trativo do Est.ado, mas de interesse público. 

Salvo melhor juizo, é êste o no~so palpite ... 

Impostos Estaduais 

o Serviço de Consultas do Departamento da Receita proferiu 
as seguintes decisões em resposta a pedidos de esclareeimentos 
formulados por contribuintes dos impostos estaduais: 

Certidão negativa - Venda de lotes de terreno por empresa 
imobiliaria. Pergunta: E' necessária a prova de quitação de di
vida fiscal cada vez que uma empresa imobiliária efetuar a venda 
de lotes de terreno j 

Resposta - A '8 empresas imobiliárias, proprietárias de lotea
mentos de terreno, é permitido fazer fi prova de quituljão de divida 
fiseal exigida pelo Jjivro XXI do Código Cle Impostos e rraxas, 
modificado pelo decreto n,O 10,32:3, de 20 de junho de 1nD, 11ma HÓ 

vez em cada semestre ou em cada ano, sobre a totalidade Ih' Reus 
imóveis, de forma a que possam efetuar venda.'! de 101'.('s iHflepen
dentcmente da repcti<;ão dessa prova, por oeasião de eada aI iena
-<;:,ão. Para êsse fim, uma vez obtida a certidão, providenf'iarão o 
seu arquivament.o no tabelionato em que as eserittlI'lIs d('\'am ser 
passadas ou no rcgisto de imóveis 01l<1e os l.itlllos fle aiJuisj(:âo vie
rem a ser transe ritos. No primeiro easo, li cert.idão devel'ii ~wr 1'(',

produzida no texto de cada escritura. 
Imposto de t.ransmissão de pl'opl'ieda(le "inter vivos" - Isen

'Ção nos contrátos trallslativos de propriedade imóvel l'ealü-ados eoUl 
a União ou os muneipios - Pergunta: Num (~olltraj-o em que fi~ 
gure como c:'utol'gante vendedora llma pCl'ÍC'itura e U1U part.i(·ular 

• 
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como outorgado comprador, é devido o imposto de transmissão li in
ter vivos"? Parece ao eOllRn]ellte (lue, de acôruo eom o iJwi~o l.O 
do art. 4.° do I..ávro V, do Cóflig:o de ImpostoR p: rraxus, a t.rnIlHmis~ 
são estaria isenta uCHse imposto. 

Resposta: -- () contribuinte do imposto de trallHmissão "iJlter' 
vivos" e, portanto, seu devedor, uos t('rmos do art. 1!), do Jjívro V, 
do Código de Impostos e Taxas é o adqui t'('tltl~. Nestas (~oll(li~õ{':-j, j(L 

no regime do inciso ].0, do art. 4, do I.Jivl'o (·itado, a iSl'lH.;íio (leve
ria entender-se apli('ávPl aos (~aROS ('lll que a lJlliií.o n ns IIlIl11i(·ipios 
figuraRsem como <Hlquil'enh>s. Bntretanto, {lUalqllcr dúvi(la que se 
pudesse opor a essa interpretac;ão ('staria af'as1.ada lwlo art.. 1:~, do 
decreto n,o 3.891, de 31-1:!..:l7, que. p;-;dal'e/~e /11te aquela i .... wJ}(}w al
cança apena:;: a trallsmü';Hã.o de imóveis para a I Tllião, o E:->tlldo 011 os 
municipios, isto é, a transmissão em qne ('stas pessoas dt~ direito 
públi/~o figurem como adquiJ'entes. 

Certidão negativa - .Ins(~I'j<:ão de hipot.('(~a - ImpostoR nho
lidm; - Pergunt.a: Para. a im;erição Ile hipoteea quais as t·PI·t.idóe:-; 
negativas exigíveis? Sendo o imóvel urbano, além (la est.mlual {li 

federal, relativamente ao impost.o sohl'c a l'pnda, é cxig'ivl'J eel,tidão 
negativa municipal eorrespondentl~ ao imposto t.erritorial '! 

Hesposta - No que corce1'nc a imóveis flómentc a fllla t.ransfe
rência em qualquer de suas motJalitlatles se sujdta ú prova de illC

xistência de débitos fiscais, no.'1 termos tlo art. 1.1:17 (lo C{Hlig-o Civil. 
Quanto à hipoteea, csclareCCl'nlllOS que apenas as (!llitaljôl's, (~nlU~ela
mentos e cessões de créJitos provenientes de opel'açôps sujeit.as ao 
extinto imposto sôbre o capit.al pnl't.itmlar empregado em empl'él'i
timos estão subordinados ú prova de quit.aç:ão fiKC;d. Note-He 
que o fato de se tratar de imposto abolido llão Ú Rufi(·jt'Il1.t', p,lnt 
determinar a dispensa da eertidão lIeg-at.i\'a, !-if'In}H'P que a OIH'l'iH:iio 

for anterior á lei 11,° 2.485, ae lO:Hl, qne aboliu o imposto. g' () 
(Jue ('umpre observar na esfera estadulII, esnapando á nossa al(:,l(la 
o exame da questão em referência ao poderes nll1nieipal e f(\(kral. 

Sêlo Penitenciário 

Teu(lo preSf'ntc o prO('esso em qne o prinH'iro tabelião da Co
marea (ie Capão Bonito, no Estado de Rão Paulo C'-ollsulta: 

1.0 - Se as escrit.ura.'-l e pr(WllrUt;fH~S de l)ualqllel' na/".nreza, 
1avradas nos livros de notas dos t.abeliães, iut'ide 110 pagauiPlIto da 
taxa fixa do sêlo penitenciário, prevista no al'ti~o 3Y, do l'espedivo 
decl'eto. 



360 Boletim Forense 

2.° - Se as pnblicas forma.s, l'ceonheeim(,lI1.os (1e fii'mas e (;('1'

tidões extl'a:Ídos de livros e autos estão, tarnhl'lll, sll,Í<'itos ú tilxa 
fixa do sê lo pCllitellciiil'jo, resolveu () sr. Diretor (1w., H,C'lld;lS IlIil'l'IIê.lS 
aprovar a deeirúio proferida pela D{>leg'<l{·ja IiliSt~ill, eltl Nil,() l';Hilo, 
nos seguintes termos: 

"Hcf.lponfla-sc ao ~r. primpiro tnhl~Jião da ('Ilmal'('a d(~ Cnpão 
Bonito, por intermrdio da. eoletol'ia f{~d(~ral ela IlH'Sllla ]u('alidadp, 
que nos precism~ termos do ul'tig'o :1,0 do de(·I'PÍo-I .. i nY 1. í2G ele .1Y 
de Novembro de l!);]O, l'cpuhlif'lHlo II() "Diario (Hi(·ial" tlp lR de 
dezembro último, o imposto do :-;;:>10 IH'uitE'llt·i{ll'io só Hí'I';Í. d('vido 
quando os papéis, atos, termos, 1i\'1'OI-l OH dtW1I11wnto tlp qwJiqllel' 
natureza sujeitos á 'raxit de educação (~ Sulide i'OI'{'1ll f>lIblllej it!o,'i 
a qualquer autoridade judi~i<Jria jUl'idiea e súmellte llesta ('ir~ 
cUllstância. 

(Do "Jornal tio Comércio", ,lo Rio, d" 2·4~,i(J I, 

Imposto inconstitucional 

Portaria expedida pelo m, juiz de direito 
da 1.a vara e corregedor da comarca de Santos, 
em virtude de representação que lbe foi en
caminhada pelos tabeliães da comarca. 

"O imposto de 1$000, tributado de cada conto 011 fração de 
conto, peja trallsel'it.;ão de e:-;el'itura de eOlUpl'U e \'elllla, dação ,in 
snl1ltunt, ete., em eoufol'midade eom () ne(~r('to Fe(leral 46()G, de :n 
de Dezembro de 1~)22, l' llI11nifeHülllwnÍl' iUl'on:-;tit.w'ional, ('OlHO já 
têm deeidi<lo JUiZCH da Capital e o EgT("/..!;io 'rl'ilnmal de Apela<;flO . 

• Já o eminente ministro T.Jêllldo de C~IIlHll'g(), quando cxen'pu, 
eom brilho, o <'flrg'O de juiz dc direit.o (la Cllpital, r{'soly(~Il(lo a 
dúvida :-;ll~eitada por um oficial dc regist.ro, dreJamll: "Impost.o 
lançado ~obre tl'êl.ll:-;c'l'iC;ii.o, que é trullsmissij,o, visa (lil'd.alllt'llle a. 
esta. E se () visado é a tran:-;missão, o t!'ihnt o sú p6dp parI i I' (10 
E:-;tado, ex('luslvamrnte, :-;cg'llndo () expreSSaI' da Cnlls1'ij Uil:ão, 
Assim, duro, l{)g'ieo, lúio :-;('1' de atendl'l' qllalqlH'l' eOIlÍl'illllí{:ã.o pxi
gida por outl'cm

1 
que não o úni('l) {'OllllwtpllÜ' p:II'1l nl'dctlú~ln 'I. 

(De(~il'ião de lG-6-n2!J). 1\ atual COllstitniçfw não llloclifj('CJlI a ('()Ill
petêlH'ia para tal tributação, como Sf' vê do serl Hl'1. 2:1, [pj I'a ('. 

No A(~ôrdão de 1.° de .Tulho de lD2!J, l't'IHtado pP]ll ilustl'e 
ministro ~lulio de F<lrla, na apt'IHf,:ão {'ive] ll.° lG,:.W+, clt' Palmeiras, 
{lecidiu o Egl'{'~.ôo Tribunlll: "A transmissão (le prclpl'ie(ladr eons
titue matéria (~xcl uHivalllcllte trjbutável pelo Estado, ex-v i do art. 

...-



Questões fiscais 361 

9 da Constituição. Pouco impol'tn qlt<' OH (lt'el'(ltos f4'd('I';lis SI' lf'~ 
nham referido á tl'allst'rição dns {,Sl~l'itlll'aS tlp alipl!ilí,;ãu: isto ('OIlS
titue simples eirellmlóquio, (jUP não púdC', dt> f()1'l1l1l. idglltll:I, ('viLlt' 
a aplicação dos pl'ec'citos (~OIlNtl1.lH'ioIlUis f'lll snil. j)1I1'i'Zit ", f\Tiiu lia, 
portanto, nenhmua Llúvida sob 1'(' o assunto, l'olls1,llItt' da l)J'l'·"(~llÍe 
representação. 

No eomuniea(10, jll11t.O por d)lJia e publil'ailo 1)('la ilJlj)n'llsa, 
dee1arou o Direto}' das relidas jll1.('l'llas <10 l\Tinis{{'l'io tia l('uzclltla 
que o SUl', Minif.;tro "a('ata 0:-1 l'cfE'l'itlns jnlg'ados enl ('sp('eie, (~{)n
tinuando a exi:ól' o trihllto de todos aqueh's <JILn não hnjam ohtido 
êSf'le pronunciamento ela justÍ(;a". 

A vü;ta do exposto, 11ft{) SI'Ilr]o ('ahLyel solm~ 11 ma,j-{Q'ia ollf'ra 
interpretação sinão a qtle foi da(la p('lo~ l'l'f(~riílm; julgados, d('ti'r
mino qne se fa(~a a fnlll~('l'i(:;lO, S('lll t!ppL'llcli';lll·j;-1 do pag"allll'll10 do 
sêlo exigido pelo cita(lo ile'('lodo ff'di'I',tl", EX!H'(:n"'H' IlHl;1 Jl0l'ial'ia, 
nê~Re sentido, aos Hlt]'~, Ufii',inC's (Ie ){('g-istl'() il(' III1Ú\'(,is (biS 1t'(";s 

circunscrições da comarca. 

Santos, 21 (1(' ~4·t('mhl'O (lr. l!) .. W, (a.) Jos/; Berllardino dn 
Mafta, Juiz da l.a Vara e COI'J'('g'('{lor PrJ'uWIH'llfe. 

o i: responsável civilmente o talJfdião que de

c/lUa a identidatle d" uma testmnunlw do inslru· 

mento, déle lliio conhecida, c que llell~ siqupr tinha 

a tirnla registrrula mn .'wu cartório. - Hev. df~ J u· 

risprudência Brasileira, 1/561. 
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Noticiário 

A nossa revista 

Publicamos, eom grande atrazo, fi llOssa revista, porqllr, reque
rendo ao Departamento de Imprensa e PropagêllHla do Hio dt~ .Ja
neiro, em ~{arço último, o registro da mesma revist.a, (IlIe lltW podia. 
continuar a ser publicada antes (lo cumprimellto dessa formalidade, 
expre~samente exig-ida por lei federal, só a 16 de Agot-ito p. pa.ssado 
tivemos comunicação de que tal registro fôra ('ouepdido sob a e]af1-
sificação de boletim c não de revista. 

Procurando saber o motivo dCRE·;a classifieação, drliherada pelo 
Conselho Nacional de fmprensa, de u(:ôrdo, ali:-ís, ~om 3!4 SuaR. 

atribuições legais, soubemos que são registrados c'omo boletins todOR 
os órgãos de imprrllsa qUl~ pugnem pelml intcressps d(' determilladar-; 
elasses. 

Assim, pois, fomos compelidos, bem a contra~gm~to. a mudar 
a denominação da nos:m revista para. "Boletim }i'orcl1sc", qne ('on
tinuará sendo, é {,bvio, - en(llwnt.o existir e não fôr embaraçada, 
por qualquer motivo, fi sna. eirC'ulação, - o fll'gão oficial da As
soeiação dos Serventuários de .Justiça do Est.ado de Hão Paulo, 
obede('endo rigorosamente ao programa publicado por ocai'lião do 1-)<'11 

advento. 

A Justiça vai baratear 

A reforma do Regimento àe CUSltas, que vai ser publicada, foi 
orient.ada no sentido de completar um dos objetivos visados peJeI' 
novo Código de Processo Civil, que é o da ~T m;tiç,a barat.a. 

Não há mais dúvida, depois de seis mêses de vigêlH·in, que a 
reforma processual conseguiu at.ewlcr o seu fim prindpal, qual se
ja o de acelerar a mareha dos feitos. .Jrt W' t~OIlSe~"llÍlI l'(lfmlt.ado 
que excedeu á espetativa. Grande llflmero de l'r()(:cssos, rm lllui~ 
tas varas, já. foram completamente 1itluidados, no ('luto prazo de
sei~ mêses, não obst.ante a interpOHiçiio dos retmrROS para ()s trihu
nais superiores. Constitue um récord, dado o período de iIH.leeiRão 
que se segue sempre a uma rE'forma raJieal nos moldes (la illtl'O
duzi<la pelo Código de Processo. 
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Estava faltando o complemento da .Jm.;tiça rápic1a e êstr: está 
em vias de surgir com o novo Hegimento de CustaH, que :-;(' orient.ou 
no melhor caminho. A reforma foi dominada pelo eOlH~eito d~ i~H· 
tabelecer um justo equilíbrio, entre os qne clernillldam por g'l'and(>::; 

somas e os que vão a !T llizo por pequenas (~ml.'ms. As eu:o;tas foram 
sensivelmente diminui das para êstcs l~a.HOS. Qucm demanda muito 
deve pagar mais do que quem demanda pOUéO. O prilldllio é justo 
e serviu de norma orientadora da reforma. 

Outro ponto que Ulerec~cu a maior lit.en<.;ão prende·se á org-a
nização dos autos suplementares, que eram aellfolados de majofução 
de custas. A reforma reduziu as ellsÜts de 75(;:). Em vez dos atos 
praticados nos prOéessos suplementares pagarclu met.ade das cus. 
tas, passam a pagar apenas 25%. Assim, já não podem spr ueusu
dos de encareceu ores do eURto da !T u:-.th:a. 

(Do Jornal do Dacllil, de 23·8-40). 

Uma justa representação 

Exmo. Sr. Dr. Adhemar Pereira (le Barros, D. Interventor 
Federal neste Estado. Os infra assillados, representando a tot.a~ 
lidade dos; seus; colegas, tabeJiães de notas e anexos nesta Capital, 
vêm á presenç_u de V. Exa. ofereeer algumas considerações relati
vas á criação, trazida. a publico pelos jornais, de mais cinco tabe
lionatos de notas nesta comar(~a de S. Paulo. 

Data 1JCnia, estão os requerente informados de que, por apon
tamentos colhidos na Secretaria du tlllstic:-a, xe ealculou o llumento 
dos seus serviços com base nas aqllisiçõet.: de sêlos, efetuadas, com 
sensivel dÜ'llaridade entre umas e outras serventias, pelos quinze 
ofieios de notas desta cidade. Concluiu-se, por aí, que o rendi
mento de taü;; srrviços, para cada cartório, deveria atingir a uma 
soma der, vezes maior, illdieal1do-sf', em eOlls('qn(H](~ia, eolUO (le 
maior vulto, us relidas auferida;.; por esta elasse de serventuários da 
Justiça Paulista. 

Os requerentes pedem licença para trazer ao conhecimeuto de 
V. Exa. os m{lltiplos argumentos pelos quais se verifica que t'lqueJa 
cOIlC'lnsão careee de suplementos outros, afim de ser perfeitamen
te exata e de esdarecer devidament.e o Govêrno do estado sobre a 
vel'(ladeira situação dos tabelães de nota.":: de São Paulo. Nào 6 
possível apurar-se, com exatidão e justiça, a renda 1íquida dt~ qual
quer meio de produção, sem que, da respectiva receita, se drdll~a.m 
as v{u'Ías parcelas da despe~a. Ora, as (lespezas mensais, irl(lispcn. 
filáveis, a que estão sujeitos os tahelionatos de notas desta Capital, 
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alcançam número~ faeihm~ntc yerifi('Íl.vcir..;, Pl'ogTr-f.;siv<llll('llte TtIai~ 
altos, e que, por vezps, SI:" l-1\'isinhmn (1,1 SOIll,] to1nl dos r'pspí'1'1 i\ros 
rendimentoH, sendo de notar que tais (l(':-;I)('s,l:-\ ~iio ('(·)'1';-1:-\, t' as ,'(']l

das, bastante val'ifl.\'cis, vi:-;1o tlepewlel'Plll tla ItlHLul' ou Hlt'llor (tlt(\ll~ 
tida de dos llegóeios realizados em t:ada 1ll(,,'{. 

Avu1ta, em primeiro plallo, a drsp('za ('om :dllg'uel (lf' ('aSH, 

pois que, tratando-se de sl'l'vi(:o !WO('llI'<ulo, ('lll ('a da dia, sohretudo 
pal'a rCt'onheeimento de fil'lIlilS, pO!' gT;IIJ(ll~ llllHWl'O (1e illÍ('l'cssados, 
os tabelionatos, al('lll de l)J'p(~isiJJ'(,1tl de itlslal:H:Ôt':-i ;llllplClS-, dt-'VI'lll 

ser, para maior faeilidade do púhli('o, illstalados l'lIi HI"1I11lZCnS ('PlI

trais, cujos aluguei;;.; vêm s('!](10 :lltllwntados 11l' aliO p1l1'(I. altO, Ha
bielo é que, no Cf'utro urbal10 dl'sta Cnpi1<tl, o .t1llg'ul'1 t1p (jlwlq!u'r 
armagem varia entre as SOllHlS (h~ H. 1'. ;~ :OOO~()O() l' H,,,, G ;000$000 
mensais, acre:-;cida:-;, 110 (;<lSO, lwlos gas1.os t'OIlt 1 Itr., 11'lnl'o!H" ilI.;'Ua, 

limpeza e cOllserva~iio clt' matt'l'ial, il\elllsiv(~ 1l1.Ílquilllls de ('",(~I'P\'rr 

e outras, de trato clispt'T)(lioso e I'mh",lil-IIi(;i'í.o I't't'ql!(·Jttl·. E:-;:-;<I (~ 
uma fonte ue dPHpczas que, dI' par('ela (\11\ l'<ll'(~ela, 1'(\(ll1z NCllsivel
mente o orçamento líqlliclu (los t<lhpliolllt!OS, 

ArrNH'c fi ue as clf'slw:;r,as ('Olt] im p 1'(~SS(J~ r pa pr is d i \'(~I'SOS, ('om 
livros espeeia is, (h~ (,Jpva([()s III'I'(;OS, P 1l111is IlW t (,J'illl ti PI)1-!,T(1 fil'O, 

atualment.e t.'IH·Ul'p('ido dI' fOI'ltlil so!'pn'('Itt]('III(', a1 illg:i', (k ig'll,d 
sorte, ml~s por mt·s, ;Jpl'('(·i,íy(·is "Ollta.", q1lt' _"p POdl'lll eal('lIlar, 
para (·ada Nl'l'yetltía, na 11ll!l()l'j-úll('ia tllr'di;J, llIPI!Slll , I1t' !llais de 
Rs. 1 ,(lOO$OO[). 

J)pstaeam-se, ain(la, {'om maio]' I'('Jpvo, as l'ell111l1rr,l(:õPs do~ HU~ 
xiliares, em m~l1ia de "illt{~ pal'a ('al1a (·;'trtol'io, entre eS('l'pw'llt('S, 

eopistas c fi('iH, lleee"súJ'ioH (I, lllêll'(·IH). J'Pglt!;j I' d()s sel'vi(;os clp t.nlw.· 
liolJato, ~cndo ('('J'to q1l(" ]lOI' Sl~ trata!" quant.o ;IOS pl'illleil'os, de 
fUfl{·iolllírios espt'pia 1 i ZiltlO:-í, ('njos srl'\'i(:o::.; f(-'('Ialll:lllI () ('on ht'('i Itlell
to, ao nlt'llOS i>lemf'IlÜu" do (1il'pito pútrio e () est.IHlo (·/)llst.nlltl' das 
nos:-.'as mÍLltiplas leis (-i"is, ('tJlI}(~r(·iais (' fis(',Ji", (' uilldn, 1)1>10 1'[111) 
de llão t.erClll o::.; III C'S 111 os, ('OlHO 11;10 t.P1lI OH jalH~lãpo..;, os lWlldíl'ioH 
da aposent.at!o!'ill, r'sses <luxilial'ps SIlO, elU g'prel!, 1'('11IUIIP1';lflmi lli! aJ

t,llra tIas suas ('ap/lI'idades, por llH'io dI' 1l1't!pll,Hlos " ('Olll.i::.;siíps ou 
pen'eJltúg'{'11S sobre o::.; PI1l0Inlll('lli()s 110::'; I.ltoS po!' ('1(,.'> l)l·atit~a(l()s. 

ESkH par'l't'la ~Ie gilslos, illt{'],p~Kall(1o (I vida (h~ 111!lIJ('I'OSOS illIXiJi<l

l"t'H e (la" sl1as f1ll11ilias, ah!-il)]'\'(', Pl1I 1I1('l1i<1, I'C'I'I'H dn (·ill(·(){,lIta pOI' 
cento (:lWj;,) daH relidas tojuis dOH ('<lrtt'JI'io:->, SPI1t!o 11(, \'r'l'-S(~ qnf', 
nos mô:.;es de servi<.;o mais ('Sl'<lHSO, {~Olll o avultar da ('l'isn C'('ollôllli
('a, o alt'r1IH'(' d(' tão justa qlláo J1í'(~('SSÚl'ill d('sjlt'za <I111lH'l1ta de IHo!líJ 
bastml1,e :->ewdvel. 

Náo podem paS,,1-11' S('lll l'{'g:i:.;11'o, ('OI\lO ÔI1LlS ig'lI<lllllPlltC' llpsa
dos, os s(-'l'vi(;os grat.úHo::.;, (le assistêlleia HOl'ial, a qlH~ :-'IW obl'ig"<ldnN 
os ülheliollatos, assillalHlldo-sC' qlll~, si tais Sl'l'vil:os siin g'l'<llúitos 
1)(11'<1. o públi(~o, não o são para os Sl't'vPIltn{ll'ios, vist.o qUI' Os au
xiliares ]'('s!wdivos P('I'('P})('lll lIS SlIilS IlahituHis 1'1'lllLllll'I'il<;()('S pela 
ext:'tll(~ã() dos al1hlidos traballlos, 
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Acrescentem-se, a t.ais clpspezai'l, os múltiplos ônus P ('!I('íll'g'OS 
fjseais, imposh)s, llOR ítltimos anos, aos I.abeliã.es de llotilS, e ell! I'e 
os eneUl'g'oR, os de(~ol'l'entes do H('g'nlaHlPllto (10 Rêlo 11\'c1t'l'aJ, sa
bido tomo (. que os tlotúJ'ius são fi,'''il'uis obl'igtl1ú,'ins (lo Sl'[O, St'lIl 

qualqucr compcnsa~ão para t.al, ]lOt'{'1tl sujeitos :'to llllllt.a ('OllllllH de 
Us, 200$000, si, por exemplo, llH's passnl' (1espt'I'(·ebida tj1l1tlqurl' 
emenda ou qualquer 11'oea liaS datas dos s(·los usad()s p('ln:, Pilt'tí'S, 

As alterações insertas em lIossa [pg'ishH;ií,o (lo imposto sob "(' a rt'll
da induiram os tabeliâ{'s etltJ'(~ os ('OIJtribllillh's drsse impo: .. do, e 
ainda no corrcnte ilHO, atraY(~s do (k(')'cto 11.0 ]] .10D, df' 2:') di' i\l aio 
p. passado, artigos 2,° e :L\\ () (;OVP]'tlO do I~stado (ll'aha d(' Hp[icaL' 
novo impORto sohre as 1'e1\(111S dos 1ulJ('liollat.os, fazPIlflo eohl'ar ('m 
dobro (art, 2.°) e ('Olll ,l('1'0st'inw clt' ;'jOS';, (art. a.O) os s{qos esla
duais vendidos aos sel'\'l'lltllú rios. 

Deve cOllsig,tHlr-Se, aillaa, tll'sta Ol'd{'lll (lt' eOIlf-iitll'rll(;Ôt's, q tI{' () 

momento eoiJl(~i(le ('Olil a lil IllL'1l1 (t.\'t' I (~]'i:--e ('('oll()tnil'<L dt'('OlTt'llÍe (la 
guerra, cujos ('feitos di'PI'rssivos atH('Hm as pr'iJll'ipais fOlltt's de 
produção e riqueza do Estado, afrtalldo o movilll(,llto g'('I'al dos ne
gócios e, portallto) a pf'óprÍa <jllllld-idiHle hahi1wd, <los Nf't'vi{:os de 
llütariado. De out.t'a pal'te, algtlltHls das re('(~Jlks h'Ís hl'asil('i,'as, 
e entre elas o deereto-lpi 1],° rl8, <le ln~m, vão illdit~alldn e fêlt'llltan
do a substituição (las f'Hel'Íturas públieas pelos lw.;trmuentos parti
culares, em detrimento dos a] llditlos serviços. 

A êsse conjnnto de ('ir(~UllstfLlI('i::ls <lt'v{' adit·ional'-sP () fato <Ir, 
que, para enfrelltar o (~nnst;lllte íllllnellt.o d{~ tlllllS (' J'('spollsabilida
des, o serventmírio da justiça palllista está t'ireullsnito, at{' ao pre
sente, ao Hegimetlto (le emitas lH'ollllllgaao em 1!J27, ({\laudo o próM 
prio custeio da vida cra llo1,avL'lmente mais barato. 

E' faeil de verifjeal'-se, pois, - e () Oovêrllo de V, Bxa" orÍüll
tudo no sentido da tTlIst.i~a e (la Venla(h., dc('crto não ]]('g'ar!l 
aos requerelltes l'ssa ('OllstaüH:üo - que o e[jI(~1I1(J dos suposto.<.; pro
ventos dos tabeliães, realizado t.ão sónwltte ií. vist.a das aqllisi(:ões 
de sêlos, por parte dos din'l'sos ()fj('ios de llotas, não (~orrespoll{Ic 
Ú reali(lade <los fatos, VÍRto que, IH'Si'lP dI1{'ulo, fOl'1l1ll esquC'r,idas a~ 
múlt.iplns e avultadas par('('las (üm J)c-s(]('zw.;, As quais) para lH'JIl ,<';<'1'

'virem ao públi~o, estão necessariamente I-mjeit.oH os tabclioll,lti)S 
desta Capital. 

.A, eompara<;ão) idg-lIlnas yrW:-l Yf'ut.iladn, (~()m o ll(lHwro de 
cal't.órios de notas PxiHtt>lltes no Rio df' .Tmwiro, não ke apliei! eom 
justeza ao e(lSO pa1l1ista) pois é llot{Jl'io que, a({'m dl~ exti~l](leJ'-ke 
por área muit.o mais Ytlsta p (~Olll maior soma de ('Ons1,rlH;õ<,S, a Ca
pital da HepúblÍc1"L apresent.a tllHl,si () dôbl'o lIa. populat:iio (Il> nos:--;a 
Capital. 

l\Tereee ig-ual eontesta<:ão o 1tl'g'umen1.o, que 11ão J'Hro NC llOf; 

oferece, de que o tabelião l'rt"'ehe hd OH qual imJlOrtn.lll~ia 110 a10 
de lavraI" est.a ou aquela c)·writura., Sabr-!'c qne, panl. e()II1otljdad(~ 

do público, os tabeliouatos eostU1Lwm eÜllt ralizar iodos os :--;(>n'i~~os 
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relativos ás escrituraR, entr8 O~ qmlÍs O~ ,1e oh1 plH,:<l.n da:-. ('('1'1 i(Hips 
negativas e dos registros dos inst.rllJIlPlltos lavl'al1ns em slllll-l lICItas. 

As importâncias uepositadas não fieatn, pois, p:.H'a n 1 ahr.lião, (1('8-
tinando-se, como se destinH1n, n pag-anlPntoFl 1"10 olltt'a~ I'i'parti<:õps, 
e o certo é que, dos t.otais l'e(~ehi(los, os C'(ll'tfJl'ios (lp notas TIlLlil.ClS 

vezes não cheg'am a perceber nem (lez por (~ellt.o. 

E de outro modo, ail1(la qne, por pfejt,o tlt~ [ollg'os t' eXilustivos 
esforços em prol ela formu(:ão de sua elielltela e ao bom lIome (lo 
cartório a seu ear~o, algnm tahelião "j('sse a allfel'il' prov(~llt()S 

mais apreç,iúveis, llão é llH'110R exato qw~ (~SSC l-H'I'venl.uii.rio se teria. 
tornado merecedor ele tão justa compens,l(:ão, 1l~() sÍl ('OInO lJ1'(";min 
de um trabalho eont.inua<1o e pl'ofíeuo, llIas tmnb('m porque, ao eon~ 
trário dos demais flllwioniírios públit'os, () scrvcntwtl'io de jnsti~a 
não tem aposentadoria. :-:li não ennst"g'lIe IlI'UlltP1Uf' o futuro SPIl c 
da sua familia ernquflnto trm f01'(:as r Ilptidão para o trahal ho, o 
serventuário envelheee na pobreza. 

Reproduzindo o srutit' de todos os fwns colegas tle dnsNe, :lssim 
como os seus próprios sentimentos, Os requerentes pedem vênia 
para snbmeter as considera(;()(~s Ilf'Shl insert.as Íl ('s('laJ'('I,idn aIH'('
ciação e (lO espírito de justiça (lt~ V. Bxa., - e, ao lllt'SIIlO tempo, 
pleiteiam respeitosanwntf' (~()Htra a cri'H.~ão de IlOVO:,; ta !>p]ionatos, 
visto que, COlllO é g'eralnH'nte sabido, aill(la llO ano de lD;a, (l()is 
novos tabelionatos já foram erill(los nf'sta Capital. O gruntlr nu
mero fle eartório~ de notas, ('m tfto enrt.o lapso (h~ tempo (mais 
de cincoenta por ('Cllto dos 3nt.rriorrs, a.penas eUI tl'PS allo~), de
certo não traria provcito, qner HOS llO\'O~ ~el'\'C'1I11IÚl'i()s, Ijll('l' Ú re
gularidade dos serviçoH e ao interesse Pllhlieo. BSHf' Hnllwnto pro
jetado, detel'minantlo, talvrz, situaçõ{'s prf'tnl'llt.rs, (l('ill'l't'taJ'ia, ila{n 
venia, para velhos servi(lol'cs do Est.lHlo, difieuldadt's l' 1)l'Pjllizos 
imerecidos, tanto mais quanto íi t;crt.o que, (',om ~cl'al \lj i]iflatlt~, 

outros serviços podrl'iam st'r criado8, entre os quais ('sel'ij()l'ios ou 
departamentos para 11 fOl'lllaGão de raderlletas imc)hiliúl'ias, Ú Ke
rnelhança tIo sCI'\'it;o já f'nt'etrl(lo na Capit.al Pctknll, lIH'tli:lIl1.e o 
deereto-Iei n.o 157, UP ~n t!p ner.emhro dp, lrl:17. 

Na serelllt (~on\'iet:ão· de quP as sllilS jll~hlS e()llsidí'l'i!.(:õt>s sprüo 

acolhidas e a final atendidas prlo patriM,lc'() g,'()Vl~l'lI() t1(~ V. Bxa., 
os requcrclltes 

EE. R. 1\-1. 

São Paulo, 30 de Ago,',to (le ]!):lO. 

aa): Cherllbim Bal'ata - D.o rrahcliiio illt.t'l'ino; A. Uabriel 
da Veig'a - 11.° 'ralH'lião; PI'Hlleist~o ele AluH'ida 8:11llpaio .- ;to 
'l'ahelião; .João Nev(':;: Netto - 1.° '1':I1Jf'lião; Himddo Bul6w (J illdi,'n 
- 7.° Tabelião j 1\'1'11"('001' LJibpra1.o de l\1l.wpdo --- 2.n 'ra 1)('] iiio; A Pl'i

gio Guimarãe:-; - KY 1'nh,~liã(); Virgilio )lOlllJh'1l d(~ Call1pos 'PI)_ 

ledo - 6.0 Tabelião; .F\'l'nant1o de ... \lltll'ida Nolm' - 10.1
) 'l'a-
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belião j Antonio Vampré - 14.0 rrabelião illterino; rrheodomiro 
Falleiros - 12.0 Tabelião; Antonio Augusto Pil'nlo da Silva ~ 
4.° Tabelião; Manoel Ubaldi!l(' de Azevedo - 1".0 Tab,·lião, e 
Mario Ferreira - 5.0 Tabelião. 

Serven tuários 

A Interventoria do Paraná fez, há pouco, uma consulta ao Mi~ 
nistério da .JustiQu sobre se os tabeliflcs e oficiais de registro devem 
ou não ser considerados funcionários püblicos. O ~{inistério, por 
sua vez, ouviu o Dasp, que, a respeito, ar-aba de emitir seu pare
cer, decidindo pela negativa. 

Segundo êsse fundamentado parecer, os tabeliães e oficiais de 
-registro não são funcionários públicos porque: 

a) não são pagos pelos cofres do Estado; 
b) exercem função públit'a por méra delegação c per

cebem custas ou rmolumelltos diretamente duque'les 
que recorrem à função que lhes é atribuida; 

c) o próprio Estado llle~ paga as eertidões c outros 
serviços sempre que lhes solicita. 

R.ealmente, observa o nasp, dispõe () E~tatllt() dn~ Fun(~ioná~ 

rios que "ful1cdonário público é a pessoa I('galmf'lltc~ ill"f'stida I'IU 

-cargo público" - prescrevendo, em :.;egnida, qnf! "pargos pi'ibli
('os, para os efeitos do Estatuto, ~ão Oili ereados por lei, ('lU nÍlmero 
'Certo, com denominação própria e 1Jagos pelos cofres da União". 

Os tabeliães, conw os empregados de justiQa, }ll"OprianlPnt.e di
tos, vêm sendo, de ha muito, denominados "serventuários" - de
fiigna~ão, aliás, ~ecular. E' verdade que, de compt;o, indicava o 
substituto do efetivo, mas, a pouco e pouco, terminou por g(>Jle~ 
ralizar-se. 

Se as leis estaduais - cOllelue o Depa.rtamento Administra~ 
1ivo do Serviço Público - lhes não conferem a ql1alidade de 
-'lfuncionál'ios", não Rerá por força das leis federais vlg't'lüPs flue 
conseguirão reivindicá-la os serventuários c ernpreg:ados du jnstiça. 

A razão - é evidente - está eom o Dasp. O sPfvellt.uúrio é, 
por assim dizer, uma modalidade de RPrvidor do Bst.ado. Exerl~e 

uma fun~ão pública, mas: tf~m renda própria. Vive de emolumentos 
e custas, nada pereebendo dos eofres pÍlblieos. O pagamento do 
salário é que (~arnteT"i7.a a suhordinHl.,!ão do emprega<lo ao eTllprega~ 
dor, que, neste caso, é oBstado. 

A dist.inção é clara, nüo cabendo qualquer dúvjda lia int.er~ 
pretação das leis que regnlam o assunto. 
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o Velho Regimento e os Escrivães 

Quando, por decreto de 6 de junho de lRna, - ha ([lUlSi meio 
século, - o saudoso Bernardino de Campos, então pre:-;j(lent.e do 
Estado, pôz em execução o regimento de custas jndieilÍl'ias, revo
gado pelo decreto H.o 3965, aeiualmente em vigor, a nossa Pauli
céa não possuia n vertiginoso I)l'og-re,'{,-;o de hoje, 11~ CU(,Hntos (' atra
tivos que causam admiração aOf-í pstrangeiros que a visitêltn. A 
sna população Ol'<;:ava em ('{~Ilto f' (·illerJ('lIla IlIil 1I11hi1;-llIkN, -- 0"
deil'os, modestoPt e desambi(-,.im;;OH, que eUCluaVUm a vida qual "11111 
manso lag'o azul, sem néYOllH Hem espumas ... " 

Tudo era bem diferente. A avenÍtla Paulist.a, a praça Buenos 
Áires, o largo do ArOlwhe, ti Vila Mariana, o bairro (las Perdizes 
e outros pOli tos mais <lif.itantes, que hoje osfentmll lilhlns vivendas 
e eom;!.it.uPlli lIJllH. THu'tc do 1I0Sf;O org-llllto, (·st.avam ('olwl'los ai' Itlilfll 
espêssa e (\'i(~lIl'a, onde os e:-H.;(l.(!ores IH'II('11'avilHI t'-1l11t.t'!()S()S (~ llIWl'(~
IhiHlos, em hU~('(l do~ tI'i] iljot'il'Os <~a.ptetLis, das h'míveis OllÇW"; e ja
g'naratil'iellS, (las (~api\'al'as al'i.'it:as, que habitavam as furnas e w~r
canias do rio rrif't.é .... 

A ilmnillllGão bl'llxojeallt.c e haça !lo el~llt.ro da (~idadl-'. ('0111 seus 
velhos (~asarõe~ de alias lal'g'as, em puro estilo eolollial,- el'a feit.a 
por meio de ]ampeões de goaz, cneravlHlos Ila pêlred(~ (los edifi(~i()s, 
como aqnele qlle ainda nxistt' num t,f'ceho da fila <1r SHlltO ,.:\ nutro. 
Não hU'i'ia au1.owóvris, hOllr!l'S l'lMrit·os, set'(~ias eslJ'idt'lIl.t·s P l1rnCil

ç:adoras, J'adinf,elpfI)Jlia, fllft'bol, (~illrlllaS, jog'o <lo hidlO, Illl.vpga<:iÍ,o 
aérea, salúrio mininw, imposto sohre a relJ(la (~ outras (~nisas mara
vilhosas. Não f'e cOllhec~imn tis delieias do cOrklail, (lo f(/:!z-'wnd, 
do fooiilll/, do fliri e do fi"c ó'clock ieIL ... 

A (·idade não tinha. p:l'l1.lHlc ltlOviltlput,o. OR veÍ('II!os m<lis usa
dos consistiam em cal'l'os rlt' pl'<l(:II, tíllmris e (·ajt\;as, q\l{~ esül(·io
navam 110 largo da Ht\ cujas ('xala(;fles ilmolliaeais ohrigavam O~ 

tram:eunt.es a proh~g'cl' as llarinas... A eal'l'llClgl'HI prt'sideneial 
era puxada por ql1atTo fogosos animais, ferrados (' luzidios, (~II:i<1H 
patas faziam tOl'tp rllÍtlo, pro(luzilldo fHgulhap. 110 (',al!:I-lIllt'llto dt~ 
pedras grosseiras e pOllteag'udas. Não FIe tratava dl' polítit'a dl'scn
fl'catla e amhieiosH. Os :-;PlIaclol'(,s e deputados não lll't~<'Ssit:lvaIIl 
de grmHlf'R snhsidios, hoje iJ\tlispcnsH,'C'is ú. foHla plevilda e disppn
dioSêL l'Pprcsel1taGão. A familia repnhli<'alla vivia ('f[l pl('IH1 PH!.,. ~ 
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Não havia Paláeio da .Jns1i<:a, Cô!'te l1e Apd1l.(:ão, J;1nl'uIn CivPl 
e Criminal, Corregedoria da Justic,;a, Orrll~m dos Allvngados, Se
mana Ingleza ... Os (,'lI·tórü)s, - (lllHll'O do (·í\'('1. h'(':-I dI> ()\'fãos e 
um (los feitos da }11azcll da, - fUlleinll<l"am em pOlltos divül':-Io:-l da 
cidade. Os s(,1'\,p1l1IlÍlrios Pl'lll11 hOtlll'IlS pa('atos, illdo!f'Jlfe.-; e re
traídos, de aeôrdo, aliiis, com o IH'ogTPsso, OR <,OSl.11lllf'S (~ 11 civiliza~ão 
daquela époea. Bnvcrgavam tCl'nos de alpaea ou de hrim; w·mvam 
chapéos duros, camisa engomada e colarinhos de celnl(,jile, !!TUvatas 
pretas de retroz c barhHs cerradas... .A. Rila eonfortáv~l suhsisü\lJ
cia e a de suas familias montavam a pouco mais de duzent.os mil 
réis mensais, porque a vida Hiio com;iituia um cuso Nério e eOlJlpli
cado, eomo na atnalillade. Não se rOllhC'cia a aRsistêlJ(~ia jlldjl~ia
ria, hoje ~em signifieH<:ão, explorflfla. e dN~fig'lIl'ada, llillita:4 vezes, 
por autoridaues e profissionais S('lJl rscrÚpnJos. Os políti('os não 
pleiteavam, comO agora) o dp,'.;dobramento f'x('(>s,sivo flos ('.11 rt.ól'ios, 
ocasionando, dest. 'art.f', a dimilluição do senrjço fOl'ClJSe n a iw;ta~ 
bilidade de antigos scrvrlltuúrios. Não se lIotavam OH f1t.l'OP(~J(JS (' 

as desinteligências) hoje tão comum:) ent.re [ldvogadru~ e eserivãf'R, 
em qunsi todos os drpal'talllPutos dn .1 ustiGa ... 

Naquele tempo, })(,Ill dist.ant.e, mas de (~11lnbio alto c rstúvt'l e 
vida trilfiqniJa e e(~onflmi(~a, o legiklador reconhecia qllP os escri
vães PlIl g'cl'al rram flhmos tle atenção c mcreciam Rer recompen
sados e prestigiados, 1)('11-111(':-1 llm t'('g:illlpnfo d .. I'tlRtas ú altul'1l da 
sua posil:ão Ro(·inl, dilS g'l'Hndl's respollsahilidades il]('l'pnt.ps .\ Sl1a 
fé plÍbli(~a e uos múJtip]os deyerl's que têm H (·ultlpril'. Dctl-IhpR 
um reg'ime111.o m,JÍs perfcito, distribuindo aI{ rcsp(~(·.tiYa,<:' Ü1X,I~ eom 
equidade, sem a propor~ão ilusória e eapeim;a que transpare(~(' !lo 
atual regimento, e velando pf'lo hellJ-C'stal' e pela jlH.IejlC'Hllêlwia 
dos serventuários do fi'n'o. 

E por que tudo ü::so? 
- Para a Justiça Rer sempre dignificada, ter auxilinrf's e 

servidores bem rClllllIlpradoR, holtestos, dedica(los e (~OmIHitcT1tl'''l P, 
assim, aleanr:ar os nobres e elevados olljctivoR da sua finalidad(~. 

AUREI,IANO AlUWDA 
(Transcrito da "Revjsta Judiciária", vol, 2, pg. 417). 

Um inventariante em apuros 

Os inventários em que houver menores in .. 
teressados devem ser processados no juizo de 
órfãos e ausentes. 

Já lá vão muitos anos ... 
Nhô Fulgêneio, morador em Gunrulhos, teve a desdita de per

der a mulher, pelo que foi intimado pUl'a dar bens a inventário, 
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sob as penas legais. l\fuito contrariado eom isso, pois precisava des
pender dinheiro grosso para inventariar uns 1.al'('c'os l~ um peda
cinho de chão, Nhô Fulgêncio veiu ao venlO POrlllll Cível, ú rua 
do Tesouro, em busca do seu (~oUlpadre e amigo CaButo, a qnem 
narrou a sua desgraça: 

_ Além de perder minha "defllllta l'alerida" mulher, que m('; 
deixou com cinco filhos pequenos, ainda sou fOl'~,l(10 a fazer inven
tário, gastando, sem poder, os ÓlllOK da eRra! Vêju, compadre, se 
me dá um geito, fazendo o negócio correr no gPU l~al't.ório, pOl'que 
eu sei (luem vancê é. 

O Canuto, não podendo funcionar no feito, por haver meno
res interessados, conduziu o compadre at.é a sala de um dos juizes, 
dizendo-lhe: 

- Mecê fique aqui, até poder falar eom o juiz de órfãos e au
sentes, a quem (~ompete proviuenciar a respeito do a:;;snn10 que lhe 
interessa. Não posso funcionar no processo, porque ha. menorCR 
interessados. Apesar de, neste lj'lorurn, no ramo orfa.nológi(~o, Re 
processarem inventários entre maiores, contra a letra expressa ela 
lei, não posso, nhô ]"'ulgêncio, atender ao seu pedido. Console-se 
com o seu (;aiporismo e aceite, mais uma vez, nWllS sin('cro.s pêsa
mes. o o 

Nhô FulgêlH:io, eomovido com f'stas últimas palavras scntimen
tais, não conteve as lágrimas, I(~mbrando-Hc da faledda e da san
gtOia que a justiça e o fiseo lhe poStavam preparando... Sentou-se 
a um canto, esperanflo uma vaga, uma oportunidade, para enten
der-se com o magistrado, euju sala estava repleta de ~Ieitore~, à 
procura dos seus títulos, nas n~speJ"ll." da elf'il;iio llui-EpitIwioo 
Notava-se, no Forum, g-rande agitação, eomo de eORtnme. O or. 
Miguel Thieira, num dos corredol'ps daqlH~le drpal'tamf"llto da. ~Ju~

tiça, fazia um berreiro emml'decedol', eonvi(hmuo os presentes para. 
comparecer á Praça Antonio Prado, ú nnHe, afim de êl.:-;sislireru a 
um comício em favor do candidato do povo ... 

Esta barulhada infernal foi impaeielltando nhô Fulgôncio, que 
não conseguia um instante azado para pedir um t~olmelho ao jniz, 
devido ás inúmeras pes:..;ôas que O rodeavam. CalH,;adoJ lIervoso, 
com a barbinha a tremer, mudando de (;ôr a todo o mOHlC'nto, o des
venturado inventariante abandonou a sala, 'lual um tI'imilloso que 
deixa aR g-raues da (~adeia púhliea... Saíu ilHlignado, su:-:opil'<lndo 
pela tranqnilirlade da sua querida tf"ITa., e paRRulldo pelo C'êlrMrio 
do eompadl'e Cal lUto, pa I'H di7.f'I'-IlH> um adeus, llhô ~1nIg-t~nt~ín aSHim 
se expressou: 

- At(\ outra vista, mell amigo! Vou-me embora, d{"ix<llltlo 
esta casa do alvorôço e das (',omplieações. Hc cu fi(~ar aqui mais 
meia hora, morrerei loul'o, sem conseguir a defrsa (lo~ llIf"US ~mgTa
dos direitos! E vou, eompadre, R('m t('1' feito llCula. Não pude 
pedir o ])(JZadar do juiz Nobre o mcu malfadado negóeio, }lorquf" a 
sala estava e ainda está ehein de órfãoH e allsPllh~s ... 

AURl~LrANO AlmlJDA 



Legislação 

Decreto-lei n. 2.612, de Setembro de 1940 

Dispõe sôbre o registro do penhor rura1. 

O Pre~ddellte da HepúLlica, usando da a1.rihui<;ão que Iht~ con
fere o art. 180 da Comüituição, decreta: 

Art. 1.0 
- O rf'~ist.l'o de instrnnwntos púhli('os ou particulares 

de contratos de penhor rural, (lp qualquer valor, e de d~dllla rural 
pignoratíeia far-se-ÍI na forma da T.ei n. 492, de :W de agôst.o de Ina7. 

Art. 2.0 - As t'llstili-i devülas pelo l'('g'istr'o (10 penhol' 1'111'111, 
expedição da e6dula pig'lloratieia, HVPl'hll(:ão d(ls Pll(lossos e callee
lamentos não excedpl"ão, em hipúl:ese algumn, as impo}'t:lndafl fixa
da."; pelo artigo 3..t- (]a I .. ci n. 4!)2, de :W (le fig-ôstO Uf' 1Da7; em 8n 
tratan(10 de operações efetuadas pela Cal'tl~iI'a de CI'P(1ito Ag-rícoJa 
e Industrial do nanco do Brasil, ohsC"rvar-se_Ít., al(.m de~tas limiht~ 

ções, a redu<~ão determinada pelo art. 2.° do dN'l'eto-ll~i n. 221, de 
27 de janeiro de l!l:~R, de fiO % clt> t.()(las as ('müas e plUolnmentos 
devidoH a t.abeliá.es, PS(,l'iVH,CS, orieiais dt' 1'('~istro8, Hipoteea~ ('; 
protestos, que incidam 011 venh,lJll a itj(',idir l'Iilh/'C' qnaisquer t1o

eument.os a eJas rrJati\'of.;, rtinda qnando l'ohrad(J,<;; t'1l1 Nt'los. 
§ 1.0 - Os e~;('Jal'('(·illlellt()S soli(~iüJ.(l()s pf'las pUI'h's sr/'âo for

necidos em nnHl Ítlli('iI ct'r1id~,o (~ (~()hrilt1oR ('OUlO 11m sú at.o, eTIl 

reJa<;ão a cada opf'nl(:ão. 
§ 2.0 - As (,llstns ppl'('clJidils ('m ('X(~('sso sf'riio l'l'stitllidas em 

tresdiibro, srm Pl'PjLli1.o de ontras pE'nalida(les. 
§ 3.° - I~m ('llf.;O de omissão tle l'lI1(:alllCn1-.o (lc C'Hstas 11. mm'

gem da ... ('ertidõps ou (lof.; atos lHf'tl(·joIlUtlos lH'ste artig'o, a alltol'hlH(lc 
judieiúria comprt.entf' aplie:ll'ú .10 I't'SPOIIS;IYI'1 1I PPUfl lle SUsrH'lIsão 

por 30 (trinta) dias. 
Art. 8.0 - Silo eOIl~idrr[ldo'1 pill'1t' intC'g'l'llllt.e dos i'OlllTaios de 

penlJOr rura.l d('('orrentf's (le fill<llleiíllYlClltns (la Cart('il'fl. de Cr{'dito 
Agrícola f' Illdustrial rIo nillU'O do HI'<Isíl, e iSí'Ilt.OS de novos se/o,.;;, 
Os instrnmrntos de dep{jsíto. frito elll mií.o de t.eJ'(·{'lI'os, di" IH'O(!lltw; 
gravados peJo~ ditos (>ontl'atos. 

Art. 4.° - RC'yoguJIl-sP us disp()"i,õ('s PIll contl'Ílrio. 
Hio de Janejro, 20 de ,';('tl'lllbl'() d{' ]!)40, 119Y (la [lIc]('I)('ndôll

cia e 52.0 da República. 
GETULIO VAntL\S 
A. de Souza Cosia. 
Frallrisco Campos. 

(Publicado no "Di:írio Oíicial" da União, de 23 de sdemum de 1[l40). 
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ARISTIDES MALHEIROS 

É uma obra utilíssima e indispensável aos serventuários de 

justiça em geral, contendo brilhante prefácio do desembar .. 

grulor MAU E L C A R L OS, e bem assim:, o decreto im

perial n.o 834, de 2 de Outubro de 1851, regulamentando a. 
correições; o decreto estadual n.o 4786, de 3 de Dezembro 

de 1930, estabelecendo o regimento das correições; o decreto 

federal n.O 2034, de 25 de Maio de 1931, determinando se 

proceda á correição no jôro; o Regimento de Custas do Es .. 

tado (lei n.o 2260, de 31 de Dezembro de 1927 J, e um desen

volvido e bem elaborado índice alfabético e remis$ivo. 

* 
A' venda em todas as livrarias desta capital e no escritório da 

Revista Judiciária 

LARGO DO TESOURO, 3 6 

7.° ANDAR S. PAULO 
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A MARCHA 
DO 

PROCESSO 
Manual do Código do 
Processo Civil Brasileiro 

LIVRARIA ACADÊMICA 

Saraiva & Cia. 
EDITORES 

Largo do Ouvidor, 15 São Paulo 
---0---

Para uso dos advogados, juizes, escrivães e demais auxiliares da 
J ustiç~. organizado por Gastão Grossé Saraiva, oficial-maior do 
cartório do 1." ofício de Família e Sucessões da comarca da Capital 

do Estado de São Paulo. 

---0---
Contendo, em apêndice: o Decreto-Lei 11. 1.907, que dispõe sôbre 
a herança jacente; o Decreta··Lei n. 1. 116, que concede prazo para 
o registo civil de nascimentos; o DecTeto-Lei n. 4.857, com as 
modificações do Decreto n. 5.318, que dispõe sôbre a execução dos 

serviços concernentes aos Registros Públicos 

---0---
Não é um livro doutrinário. Não é um comentário ao Código. R' 
a apresentação do Código do Proces"o sob seu aspecto real, nJ. 
811a execução prática e evolutiva. C"da título, cada feito está orde
nado de tal maneira, que o advogado, o juiz ou o escrivão poderão 
seguir com facilidade o andamento que deverá ter cada processo. 
Em breves notas explicativas o Autor esclarece algumas dúvidas. 
Em seus respectivos lugares estão, no rodapé, as referências aO 
Decreto dos Registros Públicos, quando de alguma forma intervem 

nos atos judiciais. 
Saber de pronto ° que fazer em cada caso, sem perda de tempo 
e de esforço; saber sem tardança a marcha do feito, foi, como o 

diz o próprio Autor, em seu prefácio, a orientação seguida. 

ImJ!r('~>;a na 1';mjJ)'p>!1l Grnf!f'u tia "Revl-;tll ti",; TrtbunUI>!" Rir .. Palllu 
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