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APRESENTAÇÃO 

A "ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁ
RIOS DA JUSTIÇA DO EST'ADO DE K~O 
PAULO", tem a satisfação de dar à publici
dade, na presente separata de seu "Boletim", 
algumas dezenas de decisões prolatadas pelo 
Dl'. ANTONIO MACEDO DE CAMPOS, 
ilustrado Juiz de Direito da Vara dos Regis
tros Públicos da Capital, sôbre dúvidas de na
tureza vária, suscitadas por serventuários da
quela Comarca. 

Pelo disposto no artigo 34, parágrafo 2.Q
, 

do Decreto-lei n.O 14.234, de 16 de Outubro de 
1944, se verifica que, a tal espécie de decisões, 
foi atribuído caráter normativo, razão pelo 
qual os princípios nelas adotados devem ser 
atendidos, obrigatoriamente, não só pelos sus
citantes das dúvidas a que se refiram, como 
também pelos demais serventuários, em casos 
idênticos ou análogos. 

Daí, pois, nos ter parecido sobremaneira 
útil a sua divulgação, - de vez que, - embo
ra os efeitos normativos de tais sentenças não 
alcancem os serventuários das restantes Co
marcas do Estado, - é indubitável que o estu
do da matéria que as informa, proficientemen
te realizado por um Magü,trado de escol como 
é o Dl'. ANTONIO MACEDO DE CAMPOS, 
muito poderá contribuir para orientá-los no 
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deslinde de problemas semelhantes aos alí fo
calizados. 

Tendo sido êsse, precisamente, o motivo 
pelo qual a Associação se decidiu a publicar na 
presente separata os julgados em aprêço, de
sejamos aproveitar a oportunidade que ora se 
nos oferece para agradecer, mais wna vez, ao 
DI'. ANTONIO MACEDO DE CAMPOS, a 
gentileza com que nos distinguiu, permitin
do-nos divulgá-los. 
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DECISÕES 

N,o 82 

Proceuo n.o 2.290;64. Dúvida - 14'- Circunscrição J: Marlene Morais 
Anacleto. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 14.~ Cir~ 

cunscrição da Capital, levantou dúvida ao proceder o registro de 
título em que figuram como doadores Fernando Anacleto e s/m .. 
e como donatárias duas menores, e o fêz por se tratar de doação 
com reserva de usufruto, na qual foram as filhas representadas, 
no ato, pelos próprios doadores. Falaram as suscitadas com as 
formalidades legais, havendo se manifestado o digno Represen~ 
tante do Ministério Público. É o relatório. Em face da lei 
substantiva, que regula a matéria, as doações puras e simples 
de imóveis podem ser efetuadas pelos pais a seus filhos menores 
de 16 anos, sem qualquer interferência de Curador Especial 
para aceitá~las. Isto, porque, a aceitação por parte dos me~ 

nores é, para todos os efeitos, considerada como aceitação 
tácita. É de rudimentar principio de direito que doações puras 
e simples são aquelas que se não subordinam a condições, en~ 

cargos ou vínculos. Porém, não se pode excluir da classifica
ção de doações puras e simples aquelas feitas pelos pais aos filhos 
com reserva de usu'fruto. No caso dos autos, pode e deve ser 
registrada a escritura constante de fls. 3 e 4. Custas na forma 
da lei. Expeça~se certidão, se necessário, e desentranhem~se os 
documentos. P. R. e Intimem~se. Datilografei. São Paulo. 1.9 

de abril de 1965. Antonio Macedo de Campos. Juiz de Direito da 
Vara de Registros Públicos". 
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Processo 0.° 2.345/64. Dúvida - 11.- Circuoscrição x Yochio Yamasaki. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11' Cir~ 
cunscrição desta Capital levantou dúvida sôbre o Registro de es~ 

critura de venda e compra referente a terreno situado em Pare
lheiros, com a área de 235.050 ms2, ou 9 alqueires e 17,250 ms2., 
que passou para o domínio do outorgante pela transcrição 24.516. 
da 1.' Circunscrição. alegando. em síntese. o seguinte: "no tí
tulo impugnado entenderam as partes de dar somente as con-' 
frontações atualizadas do terreno. o que eliminou qualquer coin
cidência entre a certidão de propriedade da I.' Circunscrição e a 
descrição feita na escritura. impedindo a verificação da disponi
bilidade. Para aumentar a dificuldade há o fato de que o título 
ora trazido a registro especificar área. pormenor omitido origi
nalmente. o que passaria sem ser notado. não fôra aquela discre
pância". Na certidão passada pelo Registro de Imóveis da I.' Cir
cunscrição, não se referiu o estado civil do outorgante vendedor 
Pedro Schunck Sobrinho. dado como viuvo na escritura. A trans
crição 24.516 é de 3-6-1922. Tem 42 anos. ~ imprescindível, 
"data vênia", seja esclarecido o estado civil de Pedro Schunck 
Sobrinho. na aquisição". A dúvida foi impugnada e. naquela 
oportunidade, afirmou-se que improcede por não haver êrro quanto 
à identidade do imóvel e estar o título revestido das formalidades 
legais. internas e externas, não 'fazendo parte das atribuições do 
Oficial apurar se os característicos do imóvel são rigorosamente 
exatos, esclarecendo ainda que Pedro Schunck Sobrinho é viúvo. 
Juntou documentos. falando o Dr. Curador. Novamente mani
festou-se a OficiaL falando ainda o Dr. Curador. o impugnante 
e novamente o Dr. Curador. vindo-me os autos conclusos para a 
decisão. É o relatório. ~ste J lIizo endossa inteiramente o sen
sato parecer do culto Rep. do Ministério Público, no que concerne 
a impossibilidade de ser autorizado o registro puro e simples do 
título em foco. Não é. de fato, convincente a exposição cons
tante de fls. 30. pois. com as indicações expressas dé divisas e 
especificações de áreas. afastou-se o título do que o precede. e 
embora na localização haja pontos coincidentes. o meSmo não ocor
re no que concerne à aferição de disponibilidade. O título de
verA ser retificado. para que dêle conste não somente as divisas 
atuais. como. também as antigas: e na impossibilidade de ser la
vrada escritura de retificação e ratificação. pleiteará o interessado, 
através de meios próprios, elementos que autorizem posterior re
gistro do título impugnado. Pelos fundamentos expostos, julgo 
PROCEDENTE a dúvida suscitada às fls. 2 e verso. condenando 
C suscitado ao pagamento das custas processuais. P. R. e inti-
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mem-se. São Paulo, 28 de abril de 1965. Antonio Macedo de 
Campos". 

Processo n.o 436/65. Dúvida - 11.& Circunscrição J: Jairo Gonçalves. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Cir
(.unscrição desta Capital. levantou dúvida referente ao registro 
de uma escritura de promessa de sessão de uma parte de 8/9 (oito 
nonos), adquiridos em parte ideal", alegando que muito embora 
o título se refira à inscrição n. 10.635, nêste registro a descrição é 
imperfeita a partir da 6.~ linha com omissão de palavras. Alegou 
mais que a escritura se refere a terreno situado em quadra formada 
por ruas projetadas, mas nenhuma delas tendo sido averbada, não 
tem o cartório possibilidade de localizar a quadra. Afirmou ainda 
que à margem da inscrição número 10.635, se averbou cessão de 
transferência a Matsukichi Shinzato. Após apontar outras ir
regularidades. aguarda decisão judicial para a proceder ao re
gistro. A parte interessada, JAIRO GONÇALVES, impugnou 
a dúvida, afirmando que a escritura de promessa de cessão é ato 
jurídico perfeito e acabado, e, no que tange à averbação das ruas, 
esta obrigatoriedade somente existirá por ocasião da escritura de
finitiva de compra e venda. Conclui por afirmar que a ~scritura 

de fls. 6 é apenas promessa de cessão. e que houve equívoco da 
Oficial do Registro de Imóveis que grafou 48.870. quando deveria 
ter escrito 48.780. que é o número da transcrição. Pede seja a dú
vida julgada improcedente e determinada a inscrição da escritura 
objeto dêste procedimento. Manifestou-se o Dr. Curador, fa
lando novamente a Oficial do Registro e, outra vez ouvido o Mi
nistério Público, vieram-me os autos conclusos para a decisão. 
É o relatório. Como bem observou o digno representante do Mi
nistério Público, o interessado não refutou expressamente os fun
damentos da dúvida arguida às fls. 2/4, dos autos, limitando-se 
a sustentar ponto de vista, segundo o qual as exigências deveriam 
ser postergadas para outra oportunidade, ou seja, para a ocasião 
em que fosse lavrada a escritura definitiva. Éste Juizo considera 
inaceitável a tese defendida pelo impugnante, pois, uma vez ins
crita a escritura de promessa de cessão, com as lacúnas apontadas 
pela Oficial do Registro, de futuro, haveria grande dificuldade 
para a apuração da disponibilidade da área. Pelos fundamentos 
expostos, julgo PROCEDENTE a dúvida de fls., para determinar 
ao Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Circunscrição da Capital. 
que não concretize o ato pleiteado até regjularização do título apre-
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sentado. Desentranhem-se os documentos juntos pela suscitante, 
devolvendo-se aos interessados. Custas, na forma da lei. P. R. 
e intimem-se. São Paulo. 10 de maio de 1965. Antonio Macedo 
de Campos". 

Processo n,o 513/65. Dúvida - 4." Circunscrição li: Angelina Peixoto de 
Azevedo Soares. 

"Vistos, etc. ANGELINA PEIXOTO DE AZEVEDO 
SOARES levou para registro formal de partilha o qual fOi re
cusado pelo Oficial do 4.9 Registro de Imóveis. sob a alegação de 
que deverá o ato ser adiado até que seja averbado no I.Q Registro 
de Imóveis. à margem da transcrição n. 899, que a casa da rua 
São Bento. n.'1 89, tem atualmente o n.Q 11 da mesma rua, con
forme. aliás. consigna o aludido formal de partilha, às fls. 9 
verso. J untaram-se documentos. Manifestou-se a impugnante. fa
lando. em seguida, o Ministério Público, constando ainda do pro
cessado outra fala da suscitada e o parecer final do Dr. Curador. 
É o relatório. O art. 285 da Lei de Registros Públicos, afirma. 
textualmente , que deve ser averbada à margem das respectivas 
transcrições. a mudança de numeração e. assim sendo. a exigência 
do oficial do 4.Q Registro de Imóveis é perfeitamente legal e pas
sível de ser observada. A petição constante de fls. 42, que, apa
rentemente. teria resolvido o problema, não O fez, pois. a averba
ção a que se refere a impugnante, não foi a pedida pelo suscitante 
às fls. 2. visto que. já consta dos autos. às fls. "I, como se verifica 
através da simples leitura daquele documento. Uma vez que a 
eXlgencia do Oficial Imobiliário é perfeitamente legal e não foi 
atendida, não pode ser o imóvel registrado. Pelos fundamentos 
expostos, julgo PROCEDENTE a dúvida suscitada às fls., de
sentranhando-se os documentos que deverão ser entregues à inte
ressada, para que providencie o que entender de direito. Custas, 
na forma da lei. P. R. e intimem-se. São Paulo, 11 de maio de 
1965. Antonio Macedo de Campos". . 

Processo 0.° 543/65. Dúvida - 8.- CircUDscrição li: Michelarchaogelo 
Perrota e outro •. 

"Vistos. etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 8.' Cir
cunscrição, levantou dúvida para registrar escritura lavrada em 
3 de setembro de 1962, pela qual ANSELMO SALVA, MICHE-
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LARCHANGELO PERROTA, JOSÉ GERALDO VITALE, 
ARACELE PELEGRINO POÇO e seus consortes, celebraram 
divisão de um sítio localizado no bairro J undiaizinho, com a área 
de 584.648,90 ms2. Observou o Oficial, ao examinar os títulos, 
que nas transcrições anteriores o imóvel figura com a superfície 
agrária de 91.610 ms2. ou seja dimensão seis (6) vêzes menor 
que a constante das aquisições respectivas. Assim, entende o Ofi~ 
cial que deve ser apurada judicia[mente. Além do mais. MICHE~ 
LARCHANGELO não é proprietário do imóvel dividendo, mas 
simples cessionário dos direitos atinentes à herança deixada por 
JOSEFA DOMINGUES RODRIGUES. Juntou documentos. 
Os suscitados impugnaram a dúvida, alegando preliminarmente 
que o Oficial do Registro não é fiscal das mutações por que passa 
a propriedade fundiária e pretende, sem competência para isso, 
anular escritura de divisão amigávell; e, no caso ,específico de PER~ 
ROTA, somente um herdeiro prejudicado poderia reclamar. Com 
base em Acórdão, afirmou que não tem relevância a objeção do 
Oficial que se recusa a registrar área maior que a constante, pois 
que houve medição judicial. Após fundamentar as razões da im~ 
pugnação, pleitearam fosse a dúvida julgada improcedente, ofe
recendo documentos. O Oficial do Registro falou sôbre a im~ 

pugnação, manifestando-se o Dr. Curador. É o relatório. Não 
procede a preliminar arguida pelo culto e diligente patrono dos sus~ 
citados, segundo a qua ll, ao Oficial do Registro Imobiliário, não 
cabe a apreciação do conteúdo do título, mas apenas deve atentar 
à sua forma para a transcrição. Diz expressamente o art. 215 do 
decreto número 4.857, de 9/11/939: "tomada a nota da apre~ 

sentação e conferido o n. de ordem, em conformidade com o art. 
200, o Oficial verificará a legalidade e a validade do título, pro~ 
cedendo o seu registro se o mesmo estiver em conformidade com 
a lei". Através da simples leitura do citado dispositivo, constata
se que a lei determina ao Oficial do Registro .que examine não só 
a legalidade, como também a validade do título, conferindo~lhe 

não apenas o direito, mas o dever legal de examinar o documento 
pelo aspecto formal, verificando também se contém os requisitos 
intrínsecos que o tornam apto para ser registrado. Quanto ao 
mérito, também não assiste razão aos impugnantes. No que con~ 
cerne à diferença entre a área da propriedade constante de seus 
títulos de aquisição e a referida na escritura de divisão amigável, a 
matéria é regulada expressamente pelos artigos 285 e 286 do já 
citado diploma que regula os Registros Públicos. A enumeração 
constante do art. 285 é exemplificativa e não taxativa, e a parte 
final do dispositivo, asseverando que serão também averbadas ... " 
quaisquer outras circunstâncias que, por qualquer modo, afetem o 
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registro ou as pessoas nêle interessadas", esclarece a legalidade 
da exigência do Oficial do Registro Imobiliário. Entende êste 
Juizo que deverá ser promovida. judicialmente. prévia retificação 
do registro anterior, a fim de que não paire dúvida sõbre a identi~ 
ficação do imóvel adquirido, com o registrado anteriormente. Res~ 
ta apenas examinar a situação jurídica de MICHELARCHAN~ 
GELO PERROT A e sua participação na divisão amigável do 
imóvel objeto da escritura constante de fls. 4:17. Segundo escri~ 
tura de fls. 4:17, Perrota é titular de direitos hereditários, cessão 
que lhe foi feita pelo viúvo~meeiro e demais herdeiros de Josefina 
Domingues Rodrigues e. posteriormente. assevera a contestação 
ser êle titular de direitos relativos ao compromisso de compra ce~ 
lebrado com Anselmo. da totalidade da área que Salvá possuia 
naquela gleba. Entretanto, não se pode considerar como detentor 
da propriedade de um imóvel. o titular de simples direitos heredi~ 
tários ou titular de direitos atinentes a compromisso de compra e 
venda. Deverá Perrota providenciar a apuração de seus direitos 
hereditários no inventário do Espólio de Josefa Domingues Ro~ 
drigues e obter escritura definitiva da parte do imóvel que foi ob~ 
jeto do compromisso celebrado com Anselmo Salvá. Pelos fun~ 

damentos expostos. julgo PROCEDENTE a dúvida de fls. 2/2, 
desentranhando~se os documentos que deverão ser entregues aos 
interessados. Custas. na forma da lei. P. R. e intimem~se. S. 
Paulo. 12 de maio de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n." 1.289/64. Transcrição - Sindicato dos Bancos do Estado 
de São Paulo. 

"Vistos. etc. O Sindicato dos Bancos do Estado de São 
Paulo ingressou em Juizo, afirmando. em linhas gerais, que apre~ 
sentou ao 4:.Q Registro de Imóveis da Capital. escritura cujos tre~ 

chos transcreve. recusando~se o Oficial a fazer a transcrição. por 
entender que houve divergência de denominação, relativamente à 
Segurança Imobiliária SI A .. uma vez que de escritura averbada à 
margem das inscrições 5.583 e 9.84:0, constara, simplesmente Se~ 
gurança Imobiliária SI A., ao passo que. na escritura apresentada 
para registro consta Segurança Imobiliária SI A., Construções~lncor~ 
porações~Financiamentos. Não assiste razão ao Oficial do Re~ 
gistro, pois em face do art. 3.Q da lei das sociedades por ações, a 
denominação pode ser acrescida de palavras que indiquem seus 
fins. Juntou documentos. Falou o Oficial do Registro. mais uma 
vez o requerente. juntaram~se documentos e novamente opinou o 
doutor Curador. Vieram~me os autos conclusos para a decisão. 
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S o relatório. Sste Juizo endossa inteiramente o parecer do culto 
Representante do Ministério Público e adota seus fundamentos. 
De "fato, através do exame do título que se pretende registrar, 
verifica-se que o mesmo faz referência a uma procuração, aliás 
certi ficada, juntando-se o instrumento, que consta de fls. 30/32, 
dos autos. Entretanto, na escritura a procuradora aparece como 
Segurança Imobiliária SI A. - Construções-Incorporações-Finan
ciamentos, enquanto que na procuração figura apenas como Se
gurança Imobiliária SI A. Assim, teve razão de ser a dúvida do 
Oficial do Registro. O Sindicato requerente, entretanto, poderá 
providenciar através dos canais competentes, retificação da escri
tura. contando, como bem disse o Dr. Curador, çom a cooperação 
da Segurança Imobiliária S.A., para depois, escoimada da irregu
laridade, apresentar o título a registro. Pelos fundamentos ex
postos, julgo PROCEDENTE a dúvida do sr. Oficial do Re
gistro e IMPROCEDENTE o pedido de fls. Desentranhem-se 
os documentos. Custas, na forma da lei. P. R. e Intimem-se. 
São Paulo, 7 de maio de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 519/63. Dúvida - S.a Circunscrição x Arthur da Silva Teles 
e outros. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 8.~ Cir
cunscrição suscitou dúvida ao transcrever o formal de partilha 
extraido dos autos de inventário dos bens deixados pelos finados 
João Olegário da Silva Teles e sua mulher, no qual foi atribuida, 
em pagamento ao herdeiro Arthur da Silva Teles e outros, uma 
gleba cuja área e localização descreve. Após mencionar as ir
regularidades encontradas, entende o Oficial que, para que pos
sam os títulos ser registrados, deve-se promover novo aditamento 
ao forma ], a fim de que dêle conste a área exata do remanescente 
da propriedade que lhes foi partilhada e homologação judicial da 
escritura de divisão amigável. na forma prevista no alvará nela 
transcrito. Juntou documentos. Os suscitados impugnaram a dú
vida, procurando esclarecer, às fls. 25 e 26, ser absurdo, 52 anos 
depois de lavrada a escritura, pretender-se sua homologação; e, 
quanto à área remanescente, afirmou ter provado por documentos, 
que corresponde a 6.050 metros quadrados, ou seja, 1/4 de al
queire paulista. Juntando dcumentos, pleitearam fôsse a dúvida 
julgada improcedente. Manifestou-se o o Dr. Curador, oficiando 
nos autos, novamente, o oficial suscitante, sendo que em outras 
duas ocasiões manifestou-se o digno representante do Ministério 
Público, e uma vez o impugnante. É o relatório. Como bem ob-
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servou o culto Curador de Registros, verifica-se, através da ma-
nifestação constante de fls. 40, que os impugnantes, embora par
cialmente, admitem como legais as exigências do Senhor Oficial 
Imobiliário. No que concerne às certidões necessárias para que 
a transcrição possa ser efetuada. devem os próprios impugnantes 
obtê-las. não competindo a êste Juizo determinar ao Oficial Imo
biliário que as forneça. Não podendo o título ser aperfeiçoado 
nestes autos de dúvida, deve ela ser julgada procedente para que, 
posteriormente, os interessados o façam. Pelos fundamentos ex
postos, julgo procedente a dúvida suscitada às fls. 2 e 3. Custas 
na forma da lei. P_ R. r. São Paulo. 28 de maio de 1965. An
tonio Macedo de Campos". 

Processo D.· 2.250/64. 25.- Tabelião de Notas x José Pisapia. 

"Vistos, etc. O 25.\' Tabelião desta Capital suscitou dúvida 
ao lavrar escrituras que serão autorgadas pelo sr. JOSé Pisapia, 
de terrenos situados na Vila São José. do distrito e municipio de 
Osasco, sem apresentação de guias referentes ao recolhimento do 
impõsto Federal sõbre lucro imobiliário. A parte interessada en
tendeu não ser exigível o impõsto, uma vez que os imóveis apre
sentam valor inferior a cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000) e com
promissados antes de 1961. ocasião em que os mencionados imó
veis passaram para a zona urbana. Esclarece que se pleiteia não 
a ,isenção, mas a não incidência, pois o contrato cuja tributação é 
prevista pela lei atual. foi celebrado na vigência da lei anterior, 
que sõbre êle não incidia. Falaram o M. P., a Fazenda e mais 
uma vez o Dr. Curador. vindo-me os autos conclusos para a de
clsao. É o relatório. O primeiro problema que se depara, ao se 
estudarem questões desta natureza, diz respeito ao fato gerador 
do impõsto sõbre lucros havidos em transações imobiliárias. E 
parece a êste Juizo que é êle constituido pela escritura defini tiva 
de venda e compra do imóvel. Assim, na oportunidade da outor
ga da escritura definitiva é que sucede a incidência ou não daquela 
tributo, bem como seu "quantum". Não importa que o imóvel se 
encontrasse localizado em zona rural, por ocasião da lavratura do 
compromisso, pois se sua situação fõr considerada, ao tempo da 
escritura definitiva, como zona urbana, é devido o tributo, que se 
origina da prática dêste último ato. A promessa de compra e venda, 
ainda que irretratável. não vincula o impõsto de lucro imobiliário 
c sómente quando ocorre quitação do preço, cogita a lei 3.470 
de 28/11/58, da cobrança daquele tributo. O culto Repr. da Fa
zenda observou, com muita propriedade, que "a simples lavratura 
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,da promessa não cria para a Fazenda Nacional qualquer crédito 
fiscal. tan to que, se rescisão houver dêsse ajuste por inadimple~ 
mento, não ocorrerá incidência do impôsto por não se consumar o 
respectivo fato gerador que é a quitação do preço". E em verda~ 
de, o 3.9 Procurador da República bem apreciou a questão. Para 
efeito de argumentação, inverta~se o problema, imaginando~se a 
Fazenda do Estado a cobrar tributos sôbre compromisso que tenha 
sido desfeito. Se é evidente tal absurdo, da mesma forma o é 
acreditar-se que o fato gerador do tributo é a escritura de com~ 
promisso de venda e compra. No caso dos autos, ficou devida~ 

mente evidenciado que a transação, apenas compromissada, seria 
efetivada por ocasião da lavratura da escritura definitiva, e, por
tanto, somente com a prática dêste ato, passaria a ser devido o 
impôsto, o qual deverá ser cobrado em face da situação atual do 
imóvel. e não de sua localização ao tempo do compromisso. ü 
digno Repr. do M. P. manifestou também êsse entendimento, opi~ 
nando pela procedência da dúvida. Pelos fundamentos expostos, 
Julgo PROCEDENTE a dúvida levantada pelo 259 Tabelião desta 
Capital. para que não lavre escrituras em carater definitivo, sem 
a apresentação de gluias referentes ao recolhimento do imposto 
Federal sôbre lucro imobiliário, o qual deverá ser pago, tendo~se 
em vista a localização do imóvel transacionado, na oportunidade 
em que é o ato final praticado. Custas na forma da lei. P. e 1. 
S. Paulo, 8 de junho de 1965. Antonio Macedo de Campos -
juiz de Direito da Vara de Registros Públicos". 

Processo n.o 75/65. Dúvida - 15.0 Registro de Imóveis x Cidalia de Jesus. 

"Vistos, etc. O Oficial do 15.Q Registro de Imóveis suscitou 
dúvida ao registrar formal de partilha extraído dos autos de in~ 
ventário de Antonio Augusto Marinho, pois, o inventariado, pela 
transcrição n.l' 10.038, adquiriu casa e terreno medindo 30 ms. de 
frente para a Av. Guaiacan, 40 ms. da frente aos fundos de um 
]ado e 50 ms. de outro lado, com a área aproximada de 10.000,00 
ms2. Tendo o inventariado alienado em vida terreno medindo 
10 ms. de frente para a Av. Guaiacan, por 28 ms. da frente aos 
fundos, restaria para ser inventariado um terreno com 29 ms. de 
frente para aquela Avenida, o que não ocorre, pois o foi um de 
63 ms. de frente, ultrapassando 34 ms. do imóvel originariamente 
adquirido. Juntou documentos; a suscitada ofereceu mais do~ 

cumentos, manifestando~se o suscitante. Após a fala do Dr. 
Curador, vieram~me os autos conclusos para 'a decisão. É o re~ 
Iatório. As fls. 18, a interessada julgou legítima a dúvida e a 
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fls. 29 reconheceu que na realidade persiste ainda quanto à me~ 
tragem. do imóvel inventariado e sugere nomeação de perito para 
proceder a levantamento da planta do terreno, esclarecendo~se de~ 
finitivamente a situação. Lembramos ao ilustre advogado subs~ 
critor da cota de fls. 29, que em simples autos de dúvida não se 
pode proceder a retificação pretendida, a qual deverá ser intentada 
através de procedimento próprio. Pelos fundamentos expostos, 
julgo PROCEDENTE a dúvida suscitada as 'fls. 2. Custas na 
forma da lei. P. e Intimem~se. S. Paulo, 8 de junho de 1965. 
Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.O 589/65. Dúvida - 11.- Circunscrição x John Justaf Fa
berstrom. 

"Vistos e etc. O oficial do Registro de Imóveis da 11.' Cir~ 
cunscrição suscitou dúvida ao registrar escritura de venda e com~ 
pra referente a 3 lotes de terrenos, que se acham em zona rural. 
mas dita área é objeto de loteamento, nos têrmos do decreto~lei n. 
58, não havendo possibilidade de se localizar o imóvel. Juntou 
documentos. O suscitado compareceu em Juizo para solicitar de~ 
terminasse ao vendedor do terreno que lhe regularizasse a situa~ 

ção. Manifestou~se o Doutor Curador, vindo~me os autos con~ 
clusos para decisão. f: o relatório. A dúvida é inteiramente pro~ 
cedente, pois se a escritura cuida de lotes e quadras, mas a área 
não constitui objeto de loteamento nos têrmos do Decreto~lei n. 
58, é evidente a impossibilidade de se localizar o imóvel e, obvia~ 
mente, de registrar~se dita escritura. Houve integral descumpri~ 
mento dos arts. 247 e 248 da lei dos Registros Públicos. No que 
concerne à pretensão do requerente de que êste Juizo providencie 
para êle a regularização de seus negócios, deverá seu ilustre pa~ 
trono diligenciar, através das vias competentes, medidas que não 
podem ser tomadas em autos de dúvida. Pelos fundamentos ex~ 
postos, julgo PROCEDENTE a dúvida de fls. Custas na for~ 

ma da lei. Publique~se e Intimem~se. São Paulo, 16 de junho 
de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n,o 339/65. Dúvida - 11.- Circunscrição x Luiz Carlos Mi
randa Lopes. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da tr.' Cir~ 
cunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por Luiz 
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Carlos Miranda Lopes. alegando que a transcrição n. 71.423, re~ 

ferida no título impugnado, localiza o imóvel na esquina da rua 
"C" e a escritura trazida a registro fala em esquina da Rua "A", 
dando ao lote localização diversa da constante dêste Registro. 
Juntou documentos e a dúvida foi impugnada, afirmando~se que a 
escritura de fls. 2 deve ser considerada como retificação do enga~ 
no havido na referida transcrição ao mencionar esquina da rua 
"C", quando o certo é esquina da Rua "A" .. Após fundamentar 
de fatQ e de direito sua impugnação, requereu fôsse determinada 
a inscrição pedida. Falou o Ministério Público, Oficial do Re~ 
gistro e novamente o impugnante. Após nova manifestação do 
Dr. Curador, houve despacho não decisório dêste J uizo, reconsi~ 

dera do a fls. 24. É O RELATóRIO. Através da impugnação 
constante de fls. 10 e 11 e da fala de fls. 18. o impugnante asse~ 
verou que não se trata de corrigir engano do compromisso cons~ 
lante de folhas 3 a 5. mas da transcrição n. 71.423. Entretanto. 
como bem asseverou o Dr. Curador. estando vinculada ao registro 
anterior, não poderá a inscrição ser efetuada com indicação dife~ 
rente. Estando correta a escritura de compromisso e sendo êrro 
da transcrição anterior deverá ser providenciado o acêrto do ato 
erroneamente transcrito. não se podendo corrigir a transcrição pela 
escritura. Pelos fundamentos expostos. julgo procedente a dú~ 

vida de fls .. no que diz respeito à impossibilidade de efetuar~se 

a transcrição. tudo nos têrmos da Lei que regula a matéria. Cus~ 

tas na forma da lei. Publique~se e intime~se. São Paulo. 21 de 
junho de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 654/65. Dúvida - 7'- Circunscrição x Oswaldo Brandão. 

"Vistos. e etc. O Oficial do Registro de Imóveis suscitou 
dúvida ao proceder transcrição requerida por Oswaldo Brandão, 
de carta de arrematação extraída dos autos de interdição de Ur~ 
belina Sanchez Ramos. em virtude de proibir o art. 94 do Decreto 
n.0 51900. prática dêsse ato. sem o pagamento do impôsto sôbre 
lucro imobiliário. Ademais. verifica~se da Carta, que Urbelina 
adquiriu o terreno gravado com as cláusulas de incomun,icabilidade 
e impenhorabilidade, averbando-se à margem da transcrição cor~ 
respofidente a construção do prédio objeto da arrematação. As~ 

sim, ressente~se o título da necessidade de vários cancelamen tos, 
nos têrmos da Lei de Registros Públicos. A dúvida foi impug~ 
nada, manHestando~se o Df. Curador, o representante da Fazenda 
e nàvamente o Dr. Curador. É O RELATóRIO. No que con~ 
cerne às divergências de nome e estado, como bem ponderou o dig~ 
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no representante do Ministério Público, a eXlgencia do Oficial 
Imobiliário dispensa. maiores esclarecimentos, pois se o imóvel foi 
adquirido por Urbelina Sanches, maior, e trata-se de Urbefina 
Sanches Ramos, viúva e interdita, sendo a carta oferecida junta
mente com certidão oriunda do 1.9 Registro de Imóveis da Capital. 
necessário se faz regularizar-se o título, para que se proceda ao 
registro. A matéria poderia parecer mais complexa no que tange 
à não apresentação da prova de pagamento do impôsto sôbre lu
cro imobiliário, para que possa ser levada a efeito a transcrição 
requerida. Entende êste Juizo que tanto a adjudicação como a 
arrematação judicial são atos jurídicos que equivalem às transa
ções de venda e compra, uma vêz que transferem também a pro
priedade imóvel. O parágrafo 1.9 do art. 92 do Dec. 4373, equi
para à venda os atos a ela equivalentes, completando dito pará
grafo o entendimento que deve ser dado à cabeça do artigo. O 
Dr. Curador manifestou-se pela procedência da dúvida. Pelos 
fundamentos expostos, julgo PROCEDENTE a dúvida de fls. 2 
e 3, devendo o interessado satisfazer às exigências do Oficial do 
Registro, para que possa ser procedida a transcrição requerida. 
Custas na forma da lü Publique-se e Intime-se. S. Paulo, 23 
de junho de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo D.o 925/65. Dúvida - 10.0 Registro de Imóveis x NelsoD 
Corazza. 

"Vistos e etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 10.~ 

Circunscrição suscitou dúvida em proceder à averbação de es
critura de especificação e discriminação de condomínio, em virtude 
de não estar acompanhada dos documentos relacionados no art. 
32 da lei 4.591. de 16 de dezembro de 1964 e Decr. 55815 de 8 de 
março de 1965. Juntou documentos, sendo a dúvida impugnada. 
Manifestou-se o representante do Ministério Público, vindo-me os 
autos conclusos para decisão. e O RELATóRIO. Através de 
minucioso exame da legislação, constata-se que o art. 32 da lei 
4591/64, diz respeito às incorporações futuras, porque o art. 29 
da referida lei faz referência a edificações a serem constmidas 
ou em construção, quando procura definir a figura do incorpora
dor. E no caso em tela. verifica-se que o edifício já estava con
cluido quando da promulgação da lei, estando. assim, a incorpora
ção consolidada. Deverá ser cumprido o art. 44 do citado diplo
ma legal. que preconiza a simples averbação da construção das 
edificações para efeito de discriminação e individualização das uni
dades. O digno representante do Ministério Público manifestou-
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se pela imprO'cedência da dúvida. PelO's fundamentO's expO'stO's, 
julgO' imprO'cedente a dúvida de fls. para determinar se prO'ceda à 
averbaçãO' da escritura cO'nstante dO's autO's. Custas na fO'rma da 
lei. Publique-se e Intime-se. SãO' PaulO', 28 de junho de 1965. 
AntO'niO' MacedO' de CampO's". 

Processo 0.° 2.375/64. Dúvida - 11.a Circunscrição x Raul Garcia. 

"VistO's e etc. O Oficial dO' Registro de Imóveis da 11.' 
CircunscriçãO', suscitO'u dúvida aO' examinar escritura de venda e 
cO'mpra de um terrenO' situadO' nO' bairrO' da Graça, em CO'tia, la
vrada em 1907 e apresentadO' a CartóriO' pO'r Raul Garcia, ale
gandO' faltarem O'S seguintes elementO's: naciO'nalidade dO's vende
dO'res e dO' cO'mpradO'r, estadO' civil dO' cO'mpradO'r, certidãO' de tri
butO' rural até O' anO' de 1961, fO'rma pelO' qual fO'i havidO', títulO' 
de aquisiçãO' dO's vendedO'res e certidões negativas em nO'me dO's 
vendedO'res, extraidas dO's cartóriO's aO's quais pertenceu O' distritO' 
de CO'tia. Também nãO' cO'nstaram dO' títulO' sua área ou medidas 
lineares. NO' segundO' títulO' a área descrita no alvará nãO' está 
em cO'nsO'nância cO'm a guia de recO'lhimentO' inter-vivO's. A dú
vida fO'i impugnada, alegandO'-se, em linhas gerais, que O' títulO' fO'i 
lavrado anteriormente à vigência do Código Civil Brasileiro e do 
decreto 4857, que regulamenta os registros Públicos, não sendo 
também praxe exigir-se, na época, a área dO's imóveis. E no que 
concerne à diferença entre o títulO' e a cer~idão. é ela insignificante. 
Requereu fôsse a dúvida julgada imprO'cedente e determinado o 
registro. Manifestou-se o DO'utO'r Curador, sendO' o feito julgadO' 
pelo entãO' Juiz Auxiliar. Houve recursO', a decisão foi mantida 
pejo mesmo colega, e O' Egrégio Conselho Superior da Magistra
tura entendeu anular a sentença pelos motivos constantes do ve
nerandO' acórdão de fls. 35. É O RELAT6RIO. O processO' de 
dúvida em virtude de suas especialíssimas caracteristicas não en
seja a opO'rtunidade de produçãO' de provas, e assim sendO', não 
tem razãO' o impugnante em insurgir-se cO'ntra que entendeu ser 
postergaçãO' de um direitO'. Ao refutar a dúvida, O'S elementos de
verão ser oferecidos com a impugnação para que possa elidí;. la ou 
evidenciar sua improcedência. DO'is títulos foram apresentados para 
registro, ambO's referentes ao mesmo imóvel. NO' que concerne 
ao primeirO', deixadas de lado as exigências já superadas até o mo
mento da decisão anulada, necessária se torna a exibição dO' tí
tulo de aquisição dos vendedores e o esclarecimentO' sôbre a ori
gem da transação. Não há dúvida que o registro dê títulO's de 
aquisição anteriores à vigência do CódigO' Civil, em determinadas 
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circunstâncias pode ser dispensado, mas nunca o poderá ser a do 
documento imediatamente anterior ao registrando, sob pena de 
absoluta impossibilidade de confronto, exame de filiação e dispo~ 
nibilidade. No que tange ao segundo título, não colhe a alega~ 
ção do impugnante de que a diferença de área é insigniHcante. 
pois ocorrendo ela, deu~se em detrimento do disposto no alvará 
judicial. Poderia o interessado socorrer~se do art. 227 da Lei 
dos Registros Públicos, que permite ao prejudicado reclamar a re~ 
tificação, por meio de processo contencioso. Pelos fundamentos 
expostos, julgo procedente a dúvida da suscitada. Custas na for~ 

ma da lei. Publique-se e Intime-se. São Paulo, 30 de junho de 
1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 1.501/65. Dúvida - 4.° Registro de Imóveis x Dilvo 
Silvestre. 

"Vistos, etc. O Oficial do 4.~ Registro de Imóveis suscitou 
dúvida, negando-se a registrar a escritura de venda e compra com 
cessão (fls. 7), alegando que, para tal, deverá ser averbada à 
margem da inscrição em pauta, a mudança de nome da cedente 
MONIKA GUBANK. em virtude de seu enlace com KAJ ECON 
JESPERSEN, devendo a certidão de casamento ser devidamente 
traduzida. Estribou-se o sr. O ficial suscitante no art. 156 do 
decr. 4857 de 9/11/1939. As fls. 17/18, o suscitado impugnou 
a dúvida. O douto representante do Ministério Público a fls. 
19/19 v.o, é pela improcedência da dúvida. É o relatório. De~ 

cido. Como bem ilustrou o M.D. Curador de Registros Públi~ 

coso o matrimônio está convenientemente certificado e traduzido 
(fls. 4. 5 e 6). Mais não se poderia exigir. mormente quando os 
contraentes são de nacionalidade austríaca. Para que o casamento 
de brasileiros feito no estrangeiro. perante as respectivas autori~ 

dades ou os cônsules brasileiros. produza efeitos legais. é que se 
exige a transcrição dos mesmos no Cartório de Registro Civil 
competente (art. 82. decr. 4857). Pelo exposto julgo improce~ 

dente a dúvida. devendo o Sr. Oficial suscitante proceder ao re~ 
gistro do título prenotado sob o n.\> 178.559, na página 231 do Pro~ 
tocolo I~B 2.' série. Custas na forma da lei. P. R. e I. São 
Paulo, 1 de setembro de 1965. Antonio Macedo de Campos". 
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Processo 0.° 762/64. Dúvida - 11.& Circunscrição x Augusto Fernandes 
Figoeira. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Cir~ 

cunscrição suscitou dúvida ao examinar título apresentado por Au~ 
gusto Fernandes Figueira, alegando que o suscitado pretende fa~ 

zer transcrever escritura de venda e compra referente a terreno e 
consistente no lote 1 (um) e parte do lote 2 (dois), ambos de lo~ 
teamento inscrito na Circunscrição. :E:sse procedimento representa 
alteração na planta aprovada na Prefeitura. Assim, aguarda a 
respeito, decisão dêste Juizo. O suscitado impugnou a dúvida. 
Manifestou~se o Ministério Público e. após alguns pronunciamen
tos, vieram~me os autos conclusos. É O RELATóRIO. Como 
bem afirmou o Dr. Curador, não consta dos autos se, no caso em 
tela, se trata de loteamento inscrito. Admitindo~se que o seja 
(figura apenas na inicial), a dúvida tem inteira procedência, pois 
a venda de um lote e parte de outro não pode ser transcrita no re~· 
gistro de imóveis por modificar o plano de loteamento, e qualquer 
modificação posterior só se admite depois de aprovação pela Pre~ 
feitura e nova inscrição (Decr. Lei n. 58, art. r. 9 n. V, parg. 4.9 

e Dec. 3079, art. 1.Q
, n. VI. parágrafo 5.9 ). Sõmente se admite sub~ 

divisão de lotes, depois de outorgada a última escritura definitiva 
de venda das unidades que figuram na planta aprovada. Pelos 
fundamentos expostos, julgo procedente a dúvida de fls. Custas 
na forma da lei. Publique~se a intime~se. São Paulo, 31 de 
agôsto de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 1.219/65. Dúvida - 1.0 Registro de Imóveis x Mitra 
Metropolitana. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da I 1.~ Cir~ 
cunscrição suscitou dúvida ao examinar título apresentado pela 
Mitra Metropolitana, alegando, em síntese, .que a suscitada pre~ 
tende transcrever certidão constante de seus livros referente a 
.. grande pedaço de terreno" onde foi erigida a Capela de Santa 
Cruz. A Mitra Metropolitana impugnou a dúvida, falando o Dr. 
Curador. É O RELATóRIO. :E:ste Juizo endossa inteiramente 
c parecer do digno representante do Ministédo Público. A dú~ 

vida é proéedente, pois o título não se reveste dos característicos 
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formais necessários a seu registro. Autos de dúvida não com
portam aperfeiçoamento de títulos e, assim, deverá a respeitabilís
sima suscitada servir-se da ação de usucapião para legitimar seus 
direitos sôbre o imóvel. Pelos fundamentos expostos julgo pro
cedente a dúvida, condenando a suscitada ao pagamento das cus
tas do processo. Publique-se e intime-se, S. Paulo, 31-8-1965. 
Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 1.458/65. Dúvida - 4.° Tabelião de Protestos x Banco 
Econômico da Bahia SI A. 

"Visto, etc. O Quarto Tabelião de Protestos suscitou dú
vida quanto à lavratura de protesto de contrato de cambio, no 
valor de sessenta mi l dólares, sob a alegação de não tratar-se de 
título líquido e certo. A fls. 5/6, o suscitado, Banco Econômico 
da Bahia SI A., impugnou a dúvida, estribando-se no conteúdo do 
art. 75 e parágrafos da lei de Mercado de Capitais, tendo juntado 
(fls. 8), fotocópia de certidão de protesto de título idêntico, ti
rado por Cartório do Estado da Guanabara, já desde 1960. Da
da vista dos autos ao suscitante, o mesmo ratificou os têrmos da 
inicial. O Douto representante do Ministério Público, a fls. 12, 
admite a possibilidade de serem dados a protestos os contratos 
de câmbio. É o relatório. DECIDO. Com efeito, à primeira 
vista, poder-se-ia ensejar dúvida quanto ao protesto de contra
tos de câmbio, por discutir-se tratar-se ou não de título líquido e 
certo. Entretanto, conforme se observa pela Lei n. 4728 de 14 de 
jnlbo do corrente ano (Lei de Mercado de Capitais), trata-se de 
título .. sui generis", criado pelas autoridades monetárias do país, 
visando maior incremento do comércio com outras nações e admi
tindo-o como título líquido e certo. Refletiu esta lei velha orien
tação da doutrina, pois contrato de câmbio regularmente fechado 
entre as partes, erige-se em compra e venda perfeita e acabada. O 
conceito é quase unânime, iniciado por CAYRU e estendido até 
Pontes de Miranda, contando com o precioso aval do inesquecível 
mestre Waldemar Ferreira. É indubitável que o contrato de câm
bio, em face de suas características próprias, é consensual, sinalag
mático e comutativo, podendo-se ainda acrescentar, oneroso, pois 
sôbre êle incidem ônus fiscais. Nêle não há promessa, mas venda 
firme. Assim. conceituada a matéria, dúvida não subsiste, quer 
quanto à liquidez, quer quanto à protestabilidade do contrato de 
câmbio. No que tange ao protesto e sua competência, espancada 
fica qualquer dúvida no concernente à interpretação do art. 75 
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da lei 4728, de 14/7/1965, sendo ela (a competência), exclusiva 
.dos tabelionatos de protestos, não havendo falar-se nas providências 
apontadas pelo art. 720, do c.P.c. Restaria, fina lmente, abor
dar-se a forma pela qual o protesto deva ser tirado: pela impor
tância em cruzeiros contida no título, ou por seu valor real. E 
entende êste juizo, que melhor atenderia ao espírito da Lei do 
Mercado de Capitais, fôsse o contrato de câmbio protestado na 
íntegra, pelo valor real, sendo integralmente transcrito, expri
mindo-se seu valor pelo que a moeda estrangeira contiver. Esta 
determinação não iria de encontro às leis brasileiras, nem ofen
deria o art. 25 da Lei 2044, de 31 de dezembro de 1908, a qual 
se aplica exclusivamente aos tradicionais títulos de crédito. Isto, 
porque, contrato de câmbio é título "su i generis", consubstanciado 
na Lei de Mercado de Capitais. Pelos fundamento expostos, 
julgo improcedente a dúvida, determinando o protesto do contra
to de câmbio, por qualquer Tabelião de Protestos, em sua integra, 
caso não seja êle resgatado, o que poderá ser feito, mediante a 
conversão de seu total em cruzeiros, para o conseqüente pagamento, 
utilizada, para essa prática, a taxa corrente no mercado cambial. 
comprovada por documento hábil. fornecido pelo Banco Central 
(art. 75, § l.Q da Lei n.9 4728 de 14/7/1965), Custas na forma 
da lei. P. R. e Intime-se. São Paulo, 10 de setembro de 1965. 
Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 1.145/65. Dúvida - 5.° Registro de Imóveis x Nicola 
Réa e outros. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 5.~ Cir
cunscrição suscitou dúvida ao examinar título levado a Cartório 
por Nicola Réa e outros, alegando que o documento oferecido é 
permuta de direitos hereditários e renúncia de fideicomisso, e as 
leis que regulam o assunto silenciam sôbre a possibilidade de ser 
considerada viável a pretensão dos interessados. Juntou do
cumentos. A dúvida foi impugnada, e sôbre o processado falou 
o Dr. Curador. É O R~LATóRIO. :E:ste Juizo não tem qual
quer dúvida no sentido de que o direito à sucessão aberta é, para 
todos os efeitos legais, considerado imóvel. como esclarece o art. 
~4 número UI (e não I, como possivelmente por êrro datilográ
fico ficou constando do parecer do digno Curador Substituto) do 
Código Civil. Porém a cessão dêsse direito não pode ser inscrita 
no registro imobiliário, nem trànscrita, por faltarem, para sua indi
viduação, os requisitos preconizados pela Lei de Registros Públi
cos, nos diversos incisos que compõem o artigo 239. No caso 
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dos autos, o que ocorre é lima permuta de direitos hereditários por 
propriedades, não tendo havido dação em pagamento, mas simples 
troca ou permuta imprópria. Os mesmos motivos que levam êste 
Juizo a apontar a impossibilidade do registro da cessão de direitos 
hereditários ou venda de direitos hereditários são convocados para 
evidenciar também a incompatibilidade da permuta ou troca de 
direitos hereditários com êsse mesmo registro. Isto, porque, em 
face do que dispõe o art. 1164 do Código Civil, com duas peque~ 
nas modificações que não interessam ao caso em tela. aplicam~se 
à troca as disposições referentes à compra e venda. Assim. tem 
procedência a dúvida suscitada pelo Oficial Imobiliário. Pelos 
'fundamentos expostos, julgo procedente a dúvida de fls. Custas 
na forma da lei. Publique~se e Intime~se. São Paulo, 9 de se~ 

tembro de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 924/65. Dúvida - 11.° Registro de Imóveis x Paulo 
Martins de Queiroz. 

"VistoS. etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Cir~ 

cllnscrição suscitou dúvida ao registrar título que foi apresentado 
por Paulo Martins Queiroz. alegando em síntese que foi levado a 
registro recibo de sinal de compromisso de compra e venda com 
clausulas de irretratabilidade e irrevogabilidade. Dito compromis~ 
50 possui vícios de númeração e não poderia ser inscrito em vir~ 
tude de já haver outra inscrição: e mesmo averbação não seria 
possível uma vez que o título não versa sôbre cessão de direito. 
sendo promessa de alienação. Juntou documentos. Manifesta~ 

ram~se, o suscitado. o Ministério Público e novamente a Oficial 
de Registro, falando mais uma vez o Dr. Curador. É O RELA~ 
TORIO. No caso dos autos foi oferecido a registro, recibo de 
sinal com compromisso de compra e venda, com as clausulas de 
irretratibilidade e de irrevogabilidade. Entretanto a compromiten
te vendedora não era titular do imóvel compromissado, mas ape~ 
nas compromissária compradora e êste último compromisso foi ins~ 

crito sob o n. 19886. Assim, não poderá, evidentemente, haver um 
duplo registro, entendendo êste juizo que a multiplicidade de ins~ 
crições sõbre um só imóvel não é possível. Entretanto nada im~ 
pede que se proceda à margem da inscrição n. 19886 a averbação 
do compromisso, apesar de não estar contemplada em qualquer dos 
9 incisos da letra "C" do art. 178 da Lei de Registros Públicos. 
Mesmo porque aquela enumeração é meramente exemplificativa e 
não taxativa. Pelos fundamentos expostos, entendendo não ser 
cabível a inscrição pleiteada pelo suscitado determino contudo se 
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proceda à competente averbação. Custas na forma da lei. Pu~ 

b1ique~se e intime~se. São Paulo. 31 de agôsto de 1965. (a) An~ 
tonio M acedo de Campos". 

Processo D.- 655/65. Dúvida - 4.- Circunscrição x João Cottet e outrOI. 

"Vistos. etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 4.~ 

Circunscrição suscitou dúvida ao examinar instrumento particular 
referente a pacto de venda conjunta "apresentado por João Cottet 
alegando que se trata de dois imóveis havidos em comum e um 
outro havido distintamente. os quais somente poderão ser alie~ 

nados em conjunto por todos os proprietários. circunstância essa 
que importa em restrição ao direito de propriedade. Juntou do~ 

cumentos. sendo a dúvida impugnada por Manoel Henrique 
Duarte Junior e Bassin Nagib Trabl!J lsi. Manifestou~se o Oficiall 
do Registro. falando. também. o Ministério Público. Após jun~ 

tada de petição oferecida por João Cottet. vieram~me os autos 
conclusos. É O RELATÓRIO. É inteiramente procedente a 
dúvida suscitada pelo Oficial do Registro. De fato. não é pos~ 
sível o registro do pacto que importa em autêntica restrição ao 
direito de propriedade. sem que anteriormente se tivesse estabe~ 

lecido entre os adquirentes comunhão que abrangesse todos os 
imóveis. Além do mais. verifica~se através da leitura do contrato 
constante de fls. 5/7. que o prazo para a venda conjunta dos imó~ 
"eis foi de 7 (sete) meses. o qual expirou a 27/2/1965. não se 
efetuando a prorrogação prevista. tanto assim que o imóvel foi 
vendido. O digno Dr. Curador. no 5.9 Parágrafo de sua fala. 
fls. 27. com seu pronunciamento. colocou o ponto final na questão. 
Pelos fundamentos expostos. julgo procedente a dúvida de fls .. 
deixando de atender ao requerido na parte final da petição cons~ 
tante de fls. 17/19. por não ser esta a oportunidade processual 
cabível. Custas na forma da lei. Publique~se e intime~se. São 
Paulo. 20 de setembro de 1965. António Macedo de Campos". 

Processo n.o 656/65. Dúvida - 11.& Circunscrição x Francisco Celestino 
da Silva e outros. 

Vistos. etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Cir~ 

cunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por 
Francisco Celestino da Silva. alegando. em síntese. que a escri~ 

tura na qual dizem que os lotes 9. 10 e 11 da Rua E. do loteamento 
inscrito sob o n.9 117. não foram vendidos às pessoas mencionadas. 
em nome das quais se fizeram averbações "e até uma transcrição" 
mas em ordem diversa da dos registros existentes. Pretendem os 
interessados. sob forma de averbações. proceder a uma troca de 
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titulares. J untou documentos. Os interessados impuglnaram a' 
dúvida, havendo várias manifestações, inclusive da Fazenda Mu
nicipal. É O RELATóRIO. Segundo se depreende do con~ 

junto probatório constante do bôjo dos autos, na escritura de re~ 
tificação de 'fls. houve simples acêrto na indicação dos numeros 
dos lotes indevidamente anotados. A petição constante de fls. 23, 
24 e 25, com a qual concordaram o Representante da Fazenda 
Municipal e o Dr. Curador, esclareceu devidamente o equívoco, 
do qual só tardiamente os suscitados se aperceberam., Pelos 
fundamentos expostos, julgo improcedente a dúvida de fls.. Custas 
na forma da lei. Pub1ique~se e intime~se. São Paulo 20 de 
setembro de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo 0.° 2.205/65. Dúvida - Oficial do 4.° Registro de Títulos e 
Documentos x Romeu Marchor e outra. 

"Vistos, etc. O Oficial do 4.9 Registro de Títulos e Do~ 
cumentos suscitou dúvidas ao registrar contrato de sociedade civil 
com mútuos e recíprocos direitos e obrigações que entre si fizeram 
Romeu Merchor e Dirce Ferreira Garcia, sob alegação de que 
aquêle acôrdo lhe pareceu "casamento por contrato", modalidade 
essa de consórcio não contemplada em lei, sendo o ato nulo de 
pleno direito. Juntou documentos. A dúvida foi impugnada ale~ 
gando~se que o contrato foi feito nos têrmos dos arts. 81. 1.363, 
1.364 e 1.360, todos do Código Civil. sendo possível ser re~ 

gistrado. Manifestou~se o Dr. Curador, vindo~me os autos con~ 
clusos para decisão. É O RELATóRIO. O contrato constante 
de fls. 4/5 dos autos, fora de qualquer dúvida, visou unir "em 
casamento" os suscitados, através de ato que não tem objeto lícito 
e atenta contra os princípios de ordem pública. Não cabe, evi~ 

dentemente, a êste Juizo, nêste procedimento, declarar sua nuli~ 

dade de pleno direito, mas louva o digno Serventuário que se 
recusou a registrar a aberração jurídica e moral que lhe foi apre~ 

sentada a registro. Pelos fundamentos expostos julgo procedente 
a dúvida de fls.. Custas na forma da lei. P.R.I.e. São Paulo, 
31 de deçembro de 1965. Antonio Macedo de Campos - Juiz 
de Direito da Vara de Registros Públicos". 

Processo n.o 1.457/65. Dúvida - Registro Civil 1.° Subdistrito Sé x 
Iara Pedrella. 

"Vistos" etc. O Oficial do Registro Civil do 1.9 Subdistrito 
da Sé, suscitou dúvida ao registrar escritura de emancipação apre~ 
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.sestada por Remo Predella, alegando que a mãe da emancipada 
deixou de comparecer no ato da lavratura da escritura. Juntou 
documentos. A dúvida foi impugnada, falando o Doutor Curador. 
a o RELATóRIO. Alegaram os impugnantes que na escritura 
de amancipação de Yara Pedrella compareceu apenas seu pai 
Remo Predella, por serem os pais da emancipada desquitados, 
cabendo a guarda dos filhos ao cônjuge varão. Com a devida 
vênia do ilustre patrono dos impugnantes, não se pode confundir, 
nas ações de desquite, responsabilidade e guarda dos filhos com 
perda de pátrio poder. Normalmente, nas ações desta natureza 
o Juiz incumbe um dos cônjuges da guarda e educação dos filhos, 
mas não exclui o outro do exercício do pátrio poder. E essa 
circunstância só pode ser tida como ocorrida ,quando na decisão 
o J uíz casse expressamente o exercício daquele direito. Não 
constitui essa orientação novidade nesta Vara e o digno Doutor 
Curador houve por bem transcrever em seu parecer de fls. 10 
luzidi ensinamento do Ministro Raul da Rocha Medeiros Junior, 
quando titular desta Correge,doria, o qual considero como parte 
integrante desta decisão. Pelos fundamentos expostos, julgo pro
cedente a dúvida de fls. Custas na forma da lei . P.R.I.e. São 
Paulo, 31 de dezembro de 1965. Antonio Macedo de Campos. 

'Proceuo 0.° 123/66. Dúvida - n: Registro de Imóveis :I Aotooio 
Giovanioi. 

"Vistos, etc. O Oficial do Reg. de Imóveis da 11.' Circuns
crição suscitou dúvida ao registrar título que lhe foi apresentado, 
alegando em síntese que foi oferecida escritura de compra e venda 
em cumprimento a contrato particular não inscrito, declarando o 
suscitado que o instrumento particular se extraviára, motivo pelo 
qual não poderia oferecê-lo. Juntou docs. A dúvida foi impug
nada. alegando-se ter havido por parte do Of. do Registro engano 
na interpretação do art. 244 da Lei de Reg. Públicos. pois dito 
dispositivo se refere transcrição anterior. Em abono de sua tése. 
cita doutrina e jurisprudência . Manifestou-se o dr. Curador. 
vindo-me os autos conclusos para a decisão. ~ o relatório. 
Cuida o caso dos autos, em síntese, da possibilidade de trans
'crever-se escritura de compra e venda em cumprimento a con
trato particular não inscrito. O digno e culto Rep. do M. P. 
-defende a téseesposada pelo Serventuário a fls. 2. que dá en
tendimento restrito ao art. 244 da Lei de Reg. Púplico. Assim, 
·entende o digno Curador que para obediência do supra citado 
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dispositivo legal nao pode ser registrada a escritura de compra e
venda sem que seja registrado o compromisso particular, isto 
porque a lei quiz obrigatória a inscrição (art. 178 e 179 da 
L.R.P.) , valendo-se da sansão objetivada na norma em foco para 
prevalência de seu impé.rio (§ único do art. 244 da L. R. P.) . En
tende êste Juizo de maior acêrto a tése acolhida pelo impugnante, 
em face da qual. tendo sido outorgada escritura definitiva, perde 
todo o interêsse o compromisso anterior. Realmente, consumada 
a transação com a lavratura da escritura definitiva, o compromisso 
'anterior, seja êle público ou particular, ficará sem objeto, tornan
do-se inexistente. E não teria qualquer sentido, condicionar-se 
registro de ato inexistente à validade de outro, perfeito e acabado. 
Ademais, como bem observou o Ministro Raul da Rocha Me
deiros, quando titular desta Vara. seria supérfluo inscrever-se 
compromisso para imediato cancelamento. No que concerne à 
aplicação, para efeito de honorários de adv.Q

, do princípio da 
sucumbência, com a devida vênia, não pode ser c·onsiderado em 
autos de dúvida, pois é direito assegurado por lei ao Serventuário 
o suscitá-las. Condenar em honorários o Serventuário que vê 
julgada improcendente dúvida levantada, seria forma indireta de 
impedi-lo de adiar o registro dos títulos a fim de consultar seu 
Corregedor sõbre como agir diante de circunstâncias que se lhe 
afigurem menos claras. Pelos fundamentos expostos, julgo ,im
procedente a dúvida de fls., determinando ao Oficial do Reg. de 
Imov. da 1 P Circ. que proceda ao registro do título apresentado 
pelo dr. Antonio Giovanini, prenotado sob o n.Q 374.557. Custas, 
na forma da lei Pub. e intime-se. São Paulo, 4 de março de 1966. 
Antonio Macedo de Campos". 

Proceno n.D 16/66. Dúvida - Walter Serante li: 5.° Registro de Imóvei •. 

"Vistos, etc. Walter Serante ingressou em Juizo afirmando 
que o Of. do Cart. do 5.9 R. 1., impugnou registro de título que 
lhe foi oferecido, alegando faltar origem anterior e que a ven
dedora "adquiriu casada e vem vendendo como viuva", asSeve
rando mais, faltar registrar o inventário do marido. Após expõr 
os motivos pelos quais entende deve o registro ser feito, juntou 
does.. Manifestou-se o Of. Imob. o Rep., novamente o Serven
tuário e afinal o dr. Curador, vindo-me os autos conclusos para 
decisão. É o relatório. Entende êste Juizo caber razão ao Of. 
Imob.. Muito embora tivesse sido feita a averbação dos direitos 
creditórios do compromisso feito a Afonso Martins Escudeiro, há 
necessidade da transcrição do formal de partilha dos bens deixados 
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por Bento José Gonzaga Franco. O Art. 214 do Decr. 4.857, de 
9-11-1939 determina ao Oficial que exija a transcrição do título 
anterior, qualquer que seja a sua natureza, se o imóvel não estiver 
lançado em nOme do outorgante , a fim de que se mantenha a 
continuidade do registro. Assim êste Juizo entende válida a 
exigência do Of. Imob.. Pelos fundamentos expostos, julgo im
procedente a representação de fls .. pagas as custas na forma 
da lei. P.R.I.c. São Paulo, 21 de março de 1966. Antonio 
Macedo de Campos" . 

Processo D.o 94/66. Dúvida - 11.° Registro de Imóveis x Esp. de 
Maria Izabel Westin. 

"Vistos, etc.. A Of. do Reg. de Imóveis da 11.' Circ. , sus
citou dúvida ao registrar título apresentado pelo Esp. de Maria 
Izabel Westin, articulando os motivos do adiamento. Juntou does .. 
A dúvida foi impugnada, falando o M.P., a Of. e novamente o 
dr. Curador, vindo-me os autos eis. para decisão. É o relatório. 
No caso em tela, sendo as partes maiores e capazes e estando de 
acôrdo em retificar o erro constante da escritura, não se aplica 
o disposto no art. 327 do Decr. 4.857, de 1939. Assim, não há 
necessidade da via contenciosa, a qual só tem cabimento quando 
há desacordo entre as partes, transmitentes e adquirentes. Como 
na hipótese vertente se trata de averbação da retificação à margem 
do registro e êste se deu por inscrição na 11 .' Circ., lá deverá ser 
o ato praticado. Pelos fundamentos expostos, julgo improcedente 
a dúvida de fls . Custas na forma da lei. P.RJ .C. São Paulo, 
28 de março de 1966. Antonio Macedo de Campos". 

Processo D.o 369/66. Dúvida - 8.° Registro de Imóveis x TaDY Rinsky 
e outros. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 8.' Cir
cunscrição suscitou dúvida ao registrar formal de partilha extraido 
dos autos de inventário dos bens deixados pelo finado Moyses 
Rinsky, alegando em síntese que o documento é composto, na sua 
quase totalidade, por fotocópias das peças que instruem os autos 
do inventário aludido. Fundamentou devidamente as razões do 
adiamento, oferecendo para exame dêste Juizo o título transcri
bendo. A dúvida foi impugnada, manifestando-se o Dr. Curador. 
É O RELATóRIO. Por todos os títulos louvável a atitude do 
digno Oficial do 8.9 Registro de Imóveis, que suscitou dúvida ao 
registrar título fotocopiado, levando a situação ao conhecimento 
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de seu Corregedor Permanente. Não havendo lei que autorize a 
medida e não havendo determinação da Egrégia Corregedoria 
Geral ou precedente na espécie, bem agiu o Sr. Serventuário ao 
submeter a matéria à apreciação da Corregedoria Permanente. 
Entretanto, embora louvando a cautela do zeloso Sr. Oficial do 
8.9 Registro Imobiliário, não vê êste Juizo motivo para que não 
aceite como bom o documento oferecido, composto de peças foto~ 
copiadas, mormente em se tratando de trabalho elaborado por fun~ 
cionários do Egrégio Tribunal de Justiça, de formal de partilha 
constituido de peças fotográficas de autos de inventário, auten~ 

ticadas por Repartição do Tribunal de Justiça e conferidas pelo 
Escrivão, que prepara abertura e encerramento para a assinatura 
do Juiz competente. O Cartório, em lugar de datiloglrafar as 
peças dos autos de inventário. as fotocopia e autentica. sendo em 
seguida feita a abertura e encerramento com as formulas de praxe 
e a assinatura do Juiz. O formal assim expedido, portanto, tor~ 

na~se um documento original com fôrça de titulo. Não é a 
cópia pura e simples, fotográfica de um documento, que implica 
na insegurança pretendida por alguns doutrinadores, como Jorge 
Americano, que afirma: "Não se reputa cópia, a reprodução foto~ 
gráfica de documentos". (Moacir Amaral Santos - Prova J u~ 
diciária - n.9 192 - Vol. 4.9 ). Como bem afirmou o digno 
Curador da Vara, a medida ora posta em prática é louvável 
por sua objetividade e utilidade, ao que acrescenta êste Juizo, 
rapidez. Pelos fundamentos expostos, julgo improcedente a dú~ 

vida de fls., determinando a transcrição do formal de partilha apre~ 
sentado por Tany Rinski. Custas na forma da lei. P. e Int. 
São Paulo, 1.9 de abril de 1966. Antonio Macedo de Campos". 

Processo 0.° 2.360/65. Dúvida - 11.° Registro de Imóveis x Wal!er 
Munir Azar. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ 

Circunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por 
Walter Munir Azar, alegando em linhas gerais que se trata de 
compromisso de venda e compra de lote de terreno, sendo que 
área foi objeto de inscrição de loteamento constando do memorial 
respectivo o contrato tipo que é diverso dos têrmos mencionados 
na caderneta.Juntou documentos, a dúvida foi impugnada, mani~ 
festando~se o dr. Curador, a Oficial Imobiliária e novamente o dr. 
Curador, vindo~me os autos conclusos para sentença. É O RE~ 
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LATóRIO. As divergências existentes entre os textos do con· 
trato tipo e da caderneta. especificadas pormenorizadamente a fls. 
16/18, por si só não têm o condão de impedir a averbação que se 
pretende efetuar. Como bem afirmou o dr. Curador. as vantagens 
não confirmadas no contrato tipo. poderão quando muito dar 
causa a debates entre compromitente e compromissário sem que, 
entretanto. possam impedir a prática do ato. Pelos fundamentos 
expostos. julgo improcedente a dúvida de fls .. determinando que 
se proceda à averbação pré~notada sob o n.9 372.738. Custas nél 
forma a lei. P.R.I.c. São Paulo. 2 de abril de 1966. Antonio 
Macedo de Campos". 

Dúvida - 11.° Registro de Imóveis x Mario Gonçalves de Maia. 

"Vistos. etc. A Oficial o Registro de Imóveis da 11.~ Cir
cunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por 
MARIO GONÇALVES DE MAIA. alegando em síntese que 
Maria de Sousa Birte. outorgante do título. já prometeu a venda 
do mesmo imóvel a Antonio Montanaro e Tarcisio Montanaro. 
Juntou documentos. A dúvida foi impugnada. sendo oferecidos 
documentos. Após a manifestação da Oficial Imobiliária e do 
dr. Curador. vieram-me os autos conclusos para a decisão. É O 
RELATóRIO. Cumpre inicialmente ressaltar que a dúvida foi 
muito bem impugnada. pondo em relevo a cultura e o zêlo do 
patrono do supdo .. na defesa do interêsse de seu patrocinado. En
tretanto. sua pretensão não pode ser acolhida. Segundo se ve
rifica através dos elementos constantes dos autos. existe no L. 
4-AE. fls. 182. segundo reconhecem o próprio impugnante logo 
no início de sua impugnação. inscrição de compromisso particular 
visando o mesmo imóvel. Assim. somente depois da anulação ou 
resolução dêsse compromisso. estaria d. Maria e Souza Birte em 
condições de transmitir o imóvel. livre de quaisquer ônus ou res
ponsabilidade. Além do mais. como bem observou o Dr. Curador 
em sua cota. constante de fls. 36v.9 , já está ajuizada a ação de 
adjudicação, na qual será discutida e resolvida a validade do com
promisso. Não seria medida de prudência. antecipar-se êste Juizo. 
determinando o registro do título ora oferecido. Pelos funda
mentos expostos, julgo procedente a dúvia de fls. Custas na 
forma da lei. P.R.I.c. São Paulo, 30 de abril de 1966. Antonio 
Macedo de Campos". 
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Dúvida - 3.° Tabelião de Protestos. 

"Vistos, etc. O 3.9 Tabelião de Protestos desta Capital. sus
citou dúvida ao cumprir determinação emanada do dr. J uíz da 
12.' Vara Civel desta Capital. no sentido de que fôsse sustado 
protesto de titulo no valor de Cr$ 2.910.000 (dois milhões, nove
centos e dez mil cruzeiros). Esclareceu mais o serventuário que 
freqüentemente são encaminhadas a seu cartório petições ende
reçadas a Juizes de Direito de diferentes Varas desta Comarca e 
mais que isso, mandados expedidos por M.M. Juizes de Varas 
Cíveis, Criminais, etc., determinando providências no sentido de 
serem sustados protestos de títulos já enviados ou a serem apre
sentados naquela Serventia. Assim, consulta, como proceder, de 
maneira geral e no caso em espécie. Ofereceu documentos, ma
nifestando-se o dr. Curador. É O RELATóRIO. É dever legar 
de qualquer do povo, seja qual fôr sua condição social ou posição 
político administrativa, a estrita obediência aos mandados judiciais 
mormente àqueles expedidos em cumprimento de sentença final 
em processo contencioso, com trânsito em julgado, salvo nas raras 
hipóteses em que a lei dá ao recurso cabível efeito suspensivo. Is
to, entretanto, quando o mandado é expedido pelo magistrado na 
função precípua de Juiz de Direito, de julgador e dentro das atri
buições que a legislação substantiva e adjetiva lhe conferem. Em 
matéria correcional. porém, por sua natureza de ordem essencial
mente administrativa, há que se respeitar as leis de organização 
judiciária atinentes à competência, sob pena de mergulhar-se todo 
o Poder Judiciário em maior caos o que talvez produziria o pró
prio desaparecimento da necessária hierarquia entre as instâncias. 
Este Juizo tem afirmado em decisões outras que sustação de pro
testo não existe e não existindo não pode ser concedida, nem por 
esta, nem por qualquer outra Vara. As raras exceções, falsidade 
material de título. título desfigurado (duplicata que não corres
ponda à compra e venda de mercadoria) a prova de pagamento. 
só podem ser autorizadas por esta Vara. em face de sua compe
tência correcional. Este Juizo naquelas oportunidades não decide 
como Juiz de Direito em sua função judicante. mas como Corre
gedor Permanente dos Cartórios extra-judiciais. função que lhe é 
determinada pelos diversos incisos do art. 32. da lei 8101. de abril 
de 1964. Assim. "data máxima vênia". as raríssimas hipóteses de 
sustação de protesto só podem ser estudadas e resolvidas na Ca
pital do Estado. por esta Vara de Registros Públicos. Determi
nações ou orientações em matéria correcional sómente devem ser 
atendidas pelos Serventuários dos Cartórios extra-judiciais quando 
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emanadas do Juiz que estiver em exercício nesta Vara ou da Egré~ 
-gia Corregedoria Geral da Justiça. Pelos fundamentos expostos, 
julgo procedente a dúvida de fls. Sem custas. P. e I. São 
Paulo. 16 de maio de 1966. Antonio Macedo de Campos. JUiz 
de Direito da Vara de Registros Públicos desta Comarca da Ca~ 
pital do Estado de São Paulo". 

Processo n.o 657. Dúvida - 11.· Circunscrição 1 Armando lini e oull'os. 

"Vistos. etc. O Oficial do Registro de Imóveis da Il.~ Cir~ 

cunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por Ar~ 
mando Zini e outros, alegando em síntese que escritura na qual 
dizem que os lotes 28. 29 e 30 da rua F. do loteamento inscrito 
sob n.\> 117 no registro de imóveis da 11.~ Circunscrição. não fo~ 

ram vendidos às pessoas constantes das averbações "e até de uma 
transcrição". mas em ordem diversa da dos registros existentes. 
Pretendem os interessados. sob forma de averbações. proceder a 
uma troca de titulares. Juntou documentos. Os interessados im~ 
pugnaram a dúvida. havendo várias manifestações. inclusive da 
Fazenda Municipal. É O RELATóRIO. Segundo se depreen~ 
de do conjunto probatório constante do bôjo dos autos. na escri~ 
tura de ratificação de fls. houve simples acêrto na indicação dos 
números dos lotes indevidamente anotados. A petição constante 
de fls. 22. 23. com a qual concordaram o Representante da Fa~ 
zenda Municipal e o Dr. Curador. esclareceu devidamente o equí~ 
voco. do qual só tardiamente os suscitados se aperceberam. Pe~ 

los fundamentos expostos. julgo improcedente a dúvida de fls. 
Custas na forma da lei. Publique~se e intime~se. São Paulo. 20 
de setembro de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 714/65. Dúvida - 10.& Circunscrição 1 Narciso Moreno. 

"Vistos. etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 1O.~ Cir~ 

cunscrição Imobiliária. suscitou dúvida ao registrar a escritura 
apresentada por Narciso Moreno. alegando que os promitentes 
vendedores adquiriram nua propriedade sôbre o imóvel objeto do 
compromisso e pelo mesmo título foi transmitido o usu'Íruto a Thar~ 
cilia Andrade Bosques. Ademais. não exercendo. os promitentes 
vendedores. a plena propriedade sôbre o imóvel. impossível se torna 
a inscru;ao. A dúvida foi impugnada. manifestando~se o Minis~ 
tério Público. o representante da Fazenda. e novamente o Dr. 
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Curador. É O RELATóRIO. A fls. 12 o culto e digno dr. 
Curador manifestou-se sõbre a dúvida entendendo ser ela pro
cedente, uma vez que a simples aquiescência da usufrutuária não 
satisfaz aos reclamos do art. 717 do C. Civil, e na forma em que 
se efetua a transação há evidente prejuizo à Fazenda. O Re
presentante da Fazenda, por seu turno, asseverou que em face do 
que dispõe o supra citado artigo 717 não é necessário o compare
cimento da usufrutuária no compromisso. pois só com seu cumpri
mento integral é que é transferido o domínio do imóvel. Sõmente 
nessa ocasião deve a usufrutuária comparecer para venda do di
reito de que é titular. Aí, então, será devida a sisa, não só pela 
venda nua da propriedade como pela do usufruto vendido ao en
tão nu-proprietário. :E:ste é o pronunciamento da maior interessada, 
ou seja a Fazenda, e entendendo ela não haver para si qualquer 
prejuizo, e dispensável. de momento, o estudo doutrinário da es
pécie, devendo ser a dúvida julgada improcedente. Pelos funda
mentos expostos, julgo improcedente a dúvida de fls., ficando a 
Oficial autorizada a promover o registro do título oferecido. Cus
tas na forma da lei. Publique-se e intime-se. São Paulo, 25 de 
setembro de 1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo n.o 1.599/65. Dúvida - 11.° Registro de Imóveis x Francisco 
Teixeira e outro. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Cir
cunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por Fran
cisco Teixeira e outros, alegando em síntese que se trata de formal 
de partilha do qual não consta a área do imóvel não coincidindo 
a referência feita sôbre duas casas, não havendo meios de cotejar 
a descrição do laudo pericial com a da aquisição. Juntou do
cumentos, sendo a dúvida impugnada. Manifestando-se o Dr. 
Curador vieram-me os autos conclusos para decisão. É O RE
LATóRIO. Cinge-se o problema à interpretação que deverá ser 
dada ao artigo 215 do decreto n. 4857. Se êste artigo prendesse 
o Oficial Imobiliário apenas ao exame formal do título registrando, 
restringindo assim a conceituação do que deva ser atendido por 
"legalidade e validade", a dúvida suscitada deveria ser julgada 
improcedente. Entretanto, o fim precípuo da lei é permitir ao 
Oficial, um exame mais amplo do documento apresentado, não se 
limitando ao aspecto puramente formal. Mesmo porque devendo 
inclusive ser protegidos interesses de terceiros, a verificação da va
lidade e legalidade do título comporta maior amplitude do que a pre
tendida pelo ilustre patrono do impugnante. Esta tem sido a 
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orientação da Vara em reiterados pronunciamentos, exarados em 
feitos semelhantes . No caso em tela , verifica~se diferença de in~ 

dicações de metragens do terreno, circunstância essa que o culto 
patrono do suscitado reconhece a fls . 25 e que foi também aponta~ 
da pelo Dr. Curador em abono da dúvida oferecida pelo Oficial. 
Restará ao interessado pleitear nos autos de inventário o indis~ 

pensável acêrto do título para que seja então apresentado a registro. 
Pelos fundamentos expostos julgo procedente a dúvida de fls. 
Custas na forma da lei. Publique-se e intime~se. São Paulo, 25 
de setembro de r965. Antonio Macedo de Campos - Juiz de Di
reito da Vara de Registros Públicos" . 

Processo n.o 2.479/64. Tralllcrição - Gualberto Piagentini. 

"Vistos. etc. O Oficial do 8.9 Registro de Imóveis suscitou 
dúvida ao registrar título que lhe foi aresentado por Gualberto 
Piagentini. alegando em síntese que a escritura oferecida demons
tra apenas ocorrência de posse e não de domínio. Juntou do~ 

cumentos. Paralelamente o suscitado fêz distribuir petição na 
qual impugna a dúvida. Manifestaram~se o oficial Imobiliário 
e o doutor Curador, vindo-me os autos conclusos para decisão. É 
O RELATóRIO. ~ste Juizo endossa inteiramente o parecer do 
culto representante do Ministério Público. pois , com admirável po~ 
der de síntese, em poucas linhas foi a controvérsia estudada. Do 
exame dos autos se verifica que o suscitado tem apenas a posse do 
imóvel e não sua propriedade. A impugnação foi alicerçada em 
presupostos que não podem ser aceitos, pois a posse só se trans~ 
forma em domínio quando reconhecida judicialmente através de 
ação própria. Assim não pode a posse ser dada a registro, pois 
não são os fatos, mas os atos jurídicos, que se transcrevem no Car~ 
tório Imobiliário. Pelos fundamentos expostos, julgo procedente 
a dúvida suscitada. determinando cumprimento do requerido na 
parte final da cota do Doutor Curador (fls. 20 e 20 v. ). Custas 
na forma da lei. Publique~se e Intime~se. São Paulo, '4 de setem~ 
bro de 1965. Antonio Macedo de Campos - Juiz de Direito dos 
Registros Públicos". 

Processo n.o 1.415/65. Dúvida - 9.° Registro de Imóveis x Checri 
Abuaasali Racy. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 9.' Cir
<:unscrição suscitou dúvida ao registrar escritura de divisão, ale~ 
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gando em linhas gerais que não encontrou elementos para perfeita
localização do imóvel em relação às vias públicas, Avenida Mar~ 
ginal do Rio Tietê a Rua Jacirendi, fugindo-lhe competência para 
constatação no local da área em questão. Sugere necessidade de 
levantamento pericial da área, ouvida a Municipalidade. Juntou 
documentos. A dúvida foi impugnada alegando os suscitados, 
em preliminar, que não compete ao Oficial Imobiliário apreciar 
o mérito do direito criado pelos atos a serem registrados e quanto 
ao principal esclareceu que as partes na escritura estão apenas 
transformando em propriedade exclusiva sôbre as partes do todo 
uma co~propriedade sôbre êsse todo, decorrente de títulos transcritos 
há vários anos. Manifestou-se o Doutor Curador, vindo-me os 
autos conclusos para decisão. É O RELATóRIO. O culto e 
digno patrono do impugnante, sustenta em sua bem arguida pre~ 
liminar de fls., tese em que envolve matéria controvertida, qual 
seja, o alcance da expressão "legalidade e a validade" do título 
constante do artigo 215 da Lei de Registros Públicos. Entende 
êste Juizo, entendimento êsse já reiterado em várias decisões da 
mesma natureza, que o artigo 215 do Decr. 4857 não prende o 
Oficial Imobiliário a um exame puramente formal dos títulos le~ 

vados a registro, sendo-lhe permitida análise mais· acurada, u-~a 

vez que assim tem entendido o egrégio Conselho Superior da Ma~ 
gistratura, em seus mais recentes pronunciamentos, que não são 
transcritos nesta decisão, por constarem da parte inicial do pare
cer de fls. 22, do digno Doutor Curador. Quanto ao mérito, ve
Iifica~se constar da escritura de divisão levada a registro, indica~ 
ções de linhas divisórias que não foram anteriormente apontadas. 
Os terrenos foram adquiridos conforme as transcrições númeroS 
21377 e 81703, referindo-se aquelas inscrições a imóveis com frente 
para a rua Ulisses Cruz. Surgindo na escritura de divisão os imó
veis como situados na Avenida Marginal do Rio Tietê, Rua Ja
cirendi e Rua Ulisses Cruz, esquina da rua Jacirendi, poderia o 
Oficial Imobiliário ter suscitado a dúvida, como de fato o fêz. 
Sendo difícil a localização da área dividida, com os elementos da 
escritura e não sendo êste processamento, o ideal para aperfeiçoa
mento do título, a dúvida é de ser julgada procedente. Pelos fun
damentos expostos, julgo procedente a dúvida de fls. Custas na 
forma da lei. Publique-se e intime-se. São Paulo, 4 de outubro 
de 1965. Antonio Macedo de Campos - Juiz de Direito da Vara 
de Registros Públicos". 
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Dúvida - 6.· CircuDscrição :t Pasqual Mazzaro e outros. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 6 .~ Cir
cunscrição desta Capital suscitou dúvida ao proceder a averbação 
da construção do prédio de apartamento construido em terreno 
à Avenida Nazareth que tomou o n.\> 1281 alegando em linhas 
gerais que êsse terreno foi adquirido pelos suscitados, Pasquoal 
Mazzaro, José Maria Rodrigues e Eduardo Gonçalves, de Amân
cio Ramos Freire. ~ste, representado por seu procurador em 
causa própria Flaminio Barbosa da Cunha. Segundo consta essa 
procuração teria sido lavrada no Cartório do Distrito de Ipeuna, 
Comarca de Rio Claro e substabelecida no Cartório do Distrito 
de Aldeia, Município de Baruerí. Esclarece o Serventuário que, 
alertado por ofício recebido do Delegado de Policia de Baruerí, 
solicitou informações ao Tabelião que havia lavrado a escritura 
de compra e venda e êste. ao requerer certidão da procuração 
que lhe 'fôra apresentada, recebeu do atual Serventuário do Car
tório de Ipeuna aviso no sentido de que não foi lavrado qualquer 
mandato em Causa própria outorgado por Amâncio Ramos Freire 
a Flaminio Barbosa da Cunha, para a venda do supra citado 
terreno. Juntou documentos. A dúvida foi impugnada. Mani
festaram-se o Ministério Público, novamente o Serventuário, e após 
várias diligências requeridas e deferidas, vieram-se os autos con
clusos para decisão. É O RELATóRIO. Alegaram os suscitados 
em preliminar, que ao O ficial Imobiliário não compete investigar 
defeitos ou vícios que entendam com a formalidade interna do 
negócio e em abono de sua tese citam respeitabilíssimas decisões 
do Egrégio Conselho Superior da Magistratura. Coerente com 
orientação imprimida à Vara e também com apoio em sábias deci
sões do Egrégio Conselho (a matéria é controvertida) , êste Juizo 
tem entendido que a expressão "O Oficial verificará a legalidade 
e a validade do título" contida no art. 215 da lei de Registros 
Públicos tem sentido muito mais amplo do que lhe pretende dar 
a corrente doutrinária e jurisprudencial que restringe seu entendi
mento. E seria ocioso nesta decisão ventilar-se matéria já farta
mente esmiuça da em dúvidas anteriores. Quanto ao mérito êste 
Juizo não pretende, apesar das fls . de ante<edentes juntadas aos 
autos, melindrar ou levantar a menor suspeita sõbre quem quer 
que seja e Iimitar-se-á a examinar o processado exclusivamente 
em face da viabilidade ou não de serem aceitas as procurações 
que foram juntadas aos autos através de fotocópias. A fotocópia 
mormente quando autenticada é documento hábil para produzir 
prova em Juizo e até que em contrário se demonstre pressupõe-se 
válida. Entretanto, em matéria de registros públicos, êste Juizo 
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não vê o porque do oferecimento de fotocópias de documentos pú~ 
blicos. Se se trata de documento público é óbvio, é intuitivo, 
é evidente que dêle deva ser extraída certidão ou traslado, ins~ 

titutos êstes mundialmente aceitos como portadores de fé~pública 

e de responsabilidade indelével do Serventuário que o autentica. 
E mormente. no caso em tela, ainda que se partisse do principio 
que a justiça existe para facilitar e não para compHcar a vida do 
cidadão honesto e que se pudesse aceitar as fotocópias constantes 
de fls. 38 e 39 dos autos bem como as constantes de fls. 32 e 34. 
padeceriam elas do vício apontado na inicial de dúvida, ou seja : 
a constatação do Oficial suscitante de que no Cartório de Ipeuna 
não foi lavrada qualquer procuração em causa própria outorgada 
por Amâncio a Flaminio . versando sôbre venda de terreno situado 
no Bairro do Ipiranga, à Av. Nazareth, na Capital do Estado. 
lote n .Q 422. Pelos fundamentos expostos. julgo procedente a 
dúvida de fls., pagas as custas na forma da lei. Publique~se e 
Intime~se . São Paulo, 25 de outubro de 1965. Antonio Ma~ 
cedo de Campos - Juiz de Direito da Vara de Reg-istros Pú
blicos" . 

Dúvida - 8.0 Registro de Imóveis lt Maria Bottino A' Angelo e outros. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 8.~ Cir~ 

cunscrição suscitou dúvida ao registrar títulos apresentados por 
Maria Bottino O'Angelo e outros. alegando em síntese que não 
foi. pelos suscitados. oferecida prova de aquisição de totalidade 
das referidas partes em autos de inventário. Após expor os fun~ 
damentos da dúvida, ofereceu documentos. A dúvida foi impug~ 
nada falando o dr. Curador e após nôvo pronunciamento do Ofi~ 
cial Imobiliário e do dr. Curador, vieram~me os autos conclusos 
para decisão. ~ O RELATÓRIO. Entende êste Juizo assistir 
razão ao Oficial Imobiliário ao suscitar a dúvida de f1s.. Ao 
impugná-la, o apresentante, através de seu culto patrono, assevera 
que o fato de ter constado da transcrição a que se refere o 
documento de fls. 4 a declaração de que o imóvel em causa per~ 
tencia também a Benedito e Bernardino O'Angelo, torna desne~ 
cessária e exibição de prova relativa à sua aquisição pelos mesmos, 
A matéria é regulada expressamente pelo art. 244 da Lei de 
Registros Públicos e as interpretações que vêm sendo dadas àque~ 
le diploma, não só através de provimentos da Egrégia Corregedo~ 
ria, como de venerandos acórdãos oriundos do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura. não favorecem a tese expendida pelo 
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impugnante. Portanto, ainda que se admita em alguns casos que 
títulos anteriores à vigência do atual Código Civil sejam dispensa~ 
dos do registro imobiliário, não se pode dispensar pelo menos a 
exibição dos anteriores, uma vez que o encadeamento dos títulos 
constitui exigência legal. Pelos fundamentos expostos, julgo pro
cedente a dúvida de fls. Custas na forma da lei. Publique-se 
e Intime-se. São Paulo, 16 de novembro de 1965. Antonio 
Macedo de Campos - Juiz de Direito da Vara de Registros 
Públicos" . 

Dúvida - lO: Circunscrição x Lojas Etica Roupas Ltda. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da (10. ' ) 
Décima Circunscrição desta Capital suscitou dúvida quanto à ins~ 

crição do contrato particular de locação datado de 2 de julho de 
1965, apresentado por LOJAS ETICA ROUPAS LTDA., ale~ 

gando que do referido contrato não constam os característicos e 
confrontações do imóvel mencionado no contrato. Disse mais que 
o aditamento feito no con trato primitivo satisfaz aqueles requisi~ 

tos, mas não está devidamente assinado pelo locador que, por 
informações do apresentante, Tecusa~se a fazê~lo. J untou do~ 

cumentos. A dúvida foi impugnada, manifestando~se o dr. Cura~ 
dor. ~ o relatório. ~ste Juizo endossa inteiramente o parecer do 
digno Representante do Ministério Público, entendendo também 
que a dúvida é improcedente. Assim, o aditamento constante de 
fls. 5, dêste processado, embora sem valor jurídico pela ausência 
de um dos contratantes, poderá ser tomado pela digna Oficial do 
Registro, como esclarecimento, autorizando contudo a inscrição 
do contrato a que se refere. Pelos fundamentos expostos, julgo 
improcedente a dúvida de fls. Custas na forma da lei. P. R. 1. 
São Paulo, 26 de novembro de 1965. Antonio Macedo de Cam~ 
poso 

Processo 0.0 1.947/65. Registro de Escritura de emancipação x Emerson 
Moreira Maluf. 

"Vistos, etc. Emerson Moreira Maluf representou a êste 
Juizo, alegando em linhas gerais que, por escritura pública 'foi 
emancipado por seu pai, Vitor A lexandre Maluf. desquitado e 
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legítimo tutor do suplicante. Entretanto. O Oficial do Registro 
Civil do 1.9 Subdistrito deixou de proceder ao assentamento. sob 
alegação de que a mãe do requerente não compareceu ao ato. 
Além de seu pai ser seu tutor. sua mãe não poderia comparecer 
por ser relativamente incapaz. Requer determine êstc Juizo ao 
Oficial de Registro que lavre o ato. Juntou documentos. Mani~ 

festou-se o doutor Curador. vindo-me os autos conclusos para 
decisão. ~ O RELATÓRIO. ~ste Juizo endossa inteiramente 
o parecer do digno Doutor Curador e o considera como parte 
integrante desta fundamentação. Não só quanto à preliminar 
suscitada no sentido de que as dúvidas devem ser encaminhadas 
pelo próprio Oficial à Vara como também quanto ao mérito. A 
êsse respeito nada tem êste J uiw a acrescentar ao erudito despa~ 
cho de meu digno antecessor Ministro Raul da Rocha Medeiros, 
decisão essa que seria ociosa transcrevê-Ia por constar tambêm 
da cota do preclaro Curador de Registros Públicos. Pelos funda~ 
mentos expostos. julgo procedente a dúvida de fls., acrescentando 
apenas que não há qualquer prova nos autos de que a mãe do 
requerente seja relativamente incapaz. Custas na forma da lei. 
P. e I. São Paulo. 29 de novembro de 1965. Antonio Macedo 
de Campos". 

Processo n." 1.675/65. Dúvida - 8: Registro de Imóveis a Sociedade 
de Instrução Popular e Beneficiência. 

"Vistos. etc. O Oficial do 8::' Registro de Imóveis suscitou 
dúvida ao registrar título no qual era interessada a Sociedade de 
Instrução Popular e Beneficiência. alegando em síntese que o 
título se ressente de várias irregularidades. as quais aponta por~ 

menorizadamente a fls. 2 e 3. Juntou documentos. A dúvida foi 
impugnada, manifestando-se o doutor Curador. É O RELATó~ 
RIO. este Juizo endossa inteiramente o sensato parecer do digno 
Representante do Ministério Público. o qual. com seu elevado 
poder de sintese. em poucas linhas equacionou e resolveu todo o 
problema. Assim. verifica-se que a prova do registro levado a 
efeito em Cartório que não o competente, não pode evidentemente 
caber ao suscitante. mas ao suscitado. Isto porque. no caso dos 
autos, verifica-se que a transcrição de n.9 3.204 foi originada em 
título omisso no que tange a diversas circunstâncias. inclusive no 
concernente ao distrito da situaç.ão do imóvel em questão. Custas 
na forma da lei. P. e Int. São Paulo. 26 de novembro de 1965. 
Antonio Macedo de Campos - juiz de Direito da Vara de 
Registros Públicos". 
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.Procello n.. 827/65. Dúvida - S.· Tabelião de Notu x AntaDet dOI 
SaDtol & Cia. 

"Vistos, etc. O Serventuário do 5.9 Ofício de Notas desta 
Capital suscitou dúvida ao lavrar escritura de compra e venda 
na qual compareceriam como vendedora a firma Antunes dos 
Santos & Oa., em liquidação e como comprador Rodolfo Tabyra 
tendo por objeto imóvel nesta Capital. A vendedora seria re
presentada por Dna. Carmen Antunes dos Santos com mandado 
outorgado pelo liquidante Lucio Antunes dos Santos. A dúvida 
seria no sentido de extinguir-se o mandado com a morte do li
quidante. A dúvida foi impugnada. juntaram-se documentos. 
falando o Doutor Curador. É O RELATóRIO. Sste Juizo 
endossa a opinião do digno doutor Curador no sentido de que 
deve ser autorizada a lavratura da escritura. pois no caso dos 
autos trata-se de pessoa jurídica e não de pessoa física. Na 
.:)ualidade de liquidante de firma em nome de pessoa jurídica foi 
outorgado mandato a dna. Carmen para cumprir compromisso de 
venda e compra de caráter irrevogável e irretratável. observando
-se mais que a firma continua ainda em liquidação. Assim a 
escritura poderá ser lavrada. Pelos fundamentos expostos. julgo 
improcedente a dúvida de EIs.. Custas na forma da lei. P. R. I. C. 
São Paulo. 6-12-65. Antonio Macedo de Campos. 

Processo D.o 2.120/65. Dúvida - li.· Registro de Imóveis x Sérgio 
8raulio Lopes. 

"Vistos. etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11." 
Circunscrição suscitou dúvida ao registrar título apresentado por 
Sergio Braulio Lopes. alegando em síntese que o documento ofe
recido é carta de arrematação extraída de autos de executivo fiscal 
e no feito. foi objeto de penhora. terreno desmembrado de maior 
área, adquirido pela transcrição 21807. Segundo dados cons
tantes do cartório. o executado. ELPIDIO CUSTODIO DE AN
DRADE, é proprietário da metade do imóvel de 16.210 ms. me
tade essa ideal. Como Elpidio deu em penhora 3.000 ms. há 
conflito de dados, circunstância essa que impossibilita o registro. 
A dúvida foi impugnada. havendo o impugnante juntado documen
tos. sôbre os quais manifestou-se a Oficial Imobiliária. Após o 
parecer do r. Curador. mais uma vez falou o impugnante. vindo-me 
·os autos conclusos para a decisão. É O RELATóRIO. J unta
mente com a petição constante de fls. 11. dos autos. o impug
·nante ofereceu documentos através dos quais se verifica a con-
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cordância de um dos condôminos com a alienação de área certa 
levada a cabo pelo executivo promovido pela Fazenda Estadual. 
O digno dr. Curador entendeu contudo, às fls. 17, ser a dúvida 
procedente, observando que teriam ocorrido evidentes irl'egulafi~ 

dades e até mesmo possíveis nulidades nos autos de executivo 
fiscal. do qual se originou a carta de arrematação. Como real~ 

mente existiram as irregularidades apontadas pelo Dr. Curador, 
irregularidades essas expressamente reconhecidas pelo impugnan~ 
te, só resta a êste Juizo julgar procedente a dúvida suscitada. 
Pelos fundamentos expostos, julgo procedente a dúvida de fls. 
Custas na forma da lei. P. e I. São Paulo, 16 de dezembro de 
1965. Antonio Macedo de Campos". 

Processo D.o 2.002/65. Dúvida - 4." Registro de Imóveis x João da Silva. 

"Vistos, etc. O Oficial ImobiMrio da 4 .• Circunscrição sus
citou dúvida ao registrar títulos que lhes foram apresentados por 
João da Silva, alegando em síntese que não foi inscrita no livro 
8 de inscrição especial, a discriminação condominial do Edifício, 
nem foi averbada sua destinação à margem da transcrição aqui
sitiva do prédio. Juntou documentos. A dúvida foi impugnada, 
manifestando-se o Doutor Curador. Vieram~me os autos con~ 

c1usos para decisão. É O RELATóRIO. Como bem afirmou 
o digno Doutor Curador, no caso dos autos não se trata de 
estudar-se o cabimento ou não de aplicação retroa tiva da lei 
número 4.591, uma vez que o Oficial Imobiliário da 4." Circuns~ 

crição suscitou a presente dúvida com amparo na vigência do 
Decreto n. Q 5481. Assim, a pretensão do Oficial Imobiliário é 
perfeitamente legal e em última análise resguarda os interesses 
do próprio impugnante. Não é igualmente possível atender~se ao 
solicitado no tópico 9.9 da impugnação constante de fls. 75 é 76 
dos autos, pois em procedimento de dúvida, de fundo eminente
mente administrativo, não se pode proceder às intimações solici~ 

tadas, transformando~o em ação ordinária. O interessado poderá 
cuidar de seus interésses, através de outras medidas processuais. 
Pelos fundamentos expostos, julgo procedente a dúvida de fls. 
Custas na forma da lei. P. R. L C. São Paulo, 19 de dezembro 
de 1965. Antonio Macedo de Campos". 
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Processo n.o 1.840;65. Dúvida - 4.° Registro de Imóveis x Bar e Café 
3 de Dezembro Ltda. 

"Vistos. etc. O O Eicial Imobiliário da 4.~ Circunscrição 
desta Capital suscitou dúvida ao registrar título apresentado peIo 
Bar e Café 3 de Dezembro Ltda.. alegando em síntese. que o 
locador. Dr. José Soares de Arruda. não é proprietário do imóvel 
objeto do contrato. mas simples promitente comprador. Após 
fundamentar os motivos que o levaram a adiar o registro. juntou 
documentos. A dúvida foi impugnada. manifestando-se o doutor 
Curador. o suscitado e novamente o Doutor Curador. vindo-me 
os autos conclusos para decisão. É O RELATóRIO. Através 
da leitura dos artigos 178 letra .. a". IX e 256 do ecreto 1857. 
de 9-11-1939 e artigo 1197 do Código Civil, se constata que a 
finalidade precípua. se não única. do registro em questão é as
segurar ao locatário a vigência da locação quando conste ela de 
cláusula expressa na hipótese de alienação do imóvel locado. A 
questão suscitada na presente dúvida não pode obstar o registro, 
porque não se refere a locação, mas apenas a situação dos locado
res em relação ao imóvel. É de notar-se que o contrato de locação 
é de caráter pessoal e a obrigação do adquirente de respeitar a 
locação não constitui ônus real que venha gravar o imóvel. Pode, 
pois. o suscitado. o ~ocador, Dr. José Soares de Arruda, cessio
nário compromissário comprador, locar o imóvel e obrigar-se pelo 
respeito à locação na hipótese de transferir a loja n.\' 56 da rua 
3 de Dezembro. Pelos fundamentos expostos, julgo improcedente 
a dúvida de fls., autorizando o Oficial do 4.1' Registro de Imóveis 
desta Capital a proceder a inscrição do contrato de locação pré
-notado sob o n.9 179458. Exeça-se mandado. Custas na forma 
da lei. P. R. I. C. São Paulo. 20 de dezembro de 1965. Antonio 
Macedo de Campos". 

Processo n.o 1.841. Dqvida - 4." Circunscrição x Prefeitura do Município 
de São Paulo. 

"Vistos, etc. O Oficial Imobiliário da 4.~ Circunscrição sus
citou dúvida ao registrar escritura que lhe foi apresentada pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, por entender que a simples 
menção de que o imóvel foi havido por fôrça da lei não satisfaz 
.à sistemática do direito imobiliário pátrio que exige a transcrição 
no registro de Imóveis do respecNvo título de aquisição. Juntou 
documentos. A Prefeitura impugnou a dúvida, falando o Minis
tério Público. É O RELATóRIO. A presente dúvida prende-
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' ~se à interpretação do art. 244 da Lei de Registros Públicos. o qual,. 
realmente. determina que não se poderá ' fazer a transcrição ou 
inscrição sem prévio registro do título anterior e quando nenhum 
haja. do último anterior ao Código Civil. Entretanto. êsse prin~ 
cípio de direito imobiliário comporta uma exceção. a qual se en~ 
contra encaixada no próprio texto do art. 244 supra citado. vasada 
nos seguintes têrmos "salvo se êsse não estivesse obrigado a re~ 

gistro". E no caso dos autos é evidente que o título anterior 
da Prefeitura não estava obrigado á registro. pois como parte 
de leito de rua que era configurava-se em bem de uso comum do 

• povo ou seja bem público. Assim. a dúvida, embora bem sus~ 
citada é improcedente. ficando expressamente autorizado o re~ 

gistro do título apresentado pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Custas na forma da lei. P. R. I. C. São Paulo. 20 de 
dezembro de 1965". 

Dúvida - 11.0 Registro de Imóveis x Ovca E. Cia. Ltda. 

"Vistos. etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.~ Cir~ 
cunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao registrar título que lhe 
foi apresentado por OVCA & CIA. L TDA .• alegando. em síntese. 
que foi levado a registro contrato particular de emprestimo com 
garantia de penhor industrial no varar de Cr$ i4. 000.000 (qua~ 

renta e quatro milhões de cruzeiros), mas o documento não con~ 
tém os requisitos legais pertinentes ao registro imobiliário. Após 
fundamentar a dúvida. juntou documentos. A dúvida foi impug~ 
nada, manifestando-se o Dr. Curador. ~ O RELATóRIO. A 
presente dúvida foi levantada com base no parágrafo (§) 2.Q • do 
art. II e seu inciso VI do decr. lei 1271. de 16/5/1939. sob 
afirmação de obrigatoriedade de inclusão. no contrato particular 
de empréstimo com garantia de penhor industrial. da data de 
sua locação ou aquisição e o n.\> da transcrição do respectivo. 
instrumento no registro de imóveis. bem como cominação de pena 
de nulidade para o contrato que não inclua o consentimento escrito 
do proprietáriO do terreno ou do locador do imóvel. A impugnação 
afirmou. veementemente. que o decr. lei 4191. de 18/3/1942. tor~ 

nou sem deito aquelas disosições no que concerne ao consenti~ 
menta do locador do imóvel e que não se aplicam. ao caso dos 
autos. as indicações de datas de locação ou aquisição de imóvel 
e o respectivo n.\> de ???..... do instrumento no Registro de 
imóveis. ~ste Juizo adota a tese sustentada pelo dr. Curador, 
no sentido de que o decr. lei n.\> 4191 não neutralizou as exigên~ 
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cias do decr. lei 1271, contentando-se em esclarecê-Ias no que 
tange aos penhores de máquinas e aparelhos utilizados na indústria, 
desde que instalados em imóvel que tenha sido alugado de tercei
ros. Há necessidade imperiosa de manifestação do locador para 
que consinta expressamente no penhor industrial. a fim de que 
possa ser o instrumento registrado no Cartório da Circunscrição 
Imobiliária competente. E o § único do art. 1.'~, do decr. ":1191, 
esclarece que ta} consentimento "deverá constar da escritura pú
blica ou de instrumento particular e pode ser dado no mesmo ato 
da constituição do penhor, de ser o consentimento dado a qualquer 
tempo, decorre da obrigatoriedade da audiência do locador. Em 
face do que prescrevem os § § 2.1' e 3.1' do art. 2.1', do decr. lei 
":1191, é óbvio que o locador tem que ser ouvido. Assim, acompa
nhando o parecer do culto Dr. Curador, julgo procedente a dúvida 
de fls" Custas na forma da lei. P. R. I. C. São Paulo, 2":1 de 
maio de 1966. Antonio Macedo de Campos". 

Dúvida - 4.° Registro de Imóveis x Socemi - Sociedade de Empreen
dimentos. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da ":I.~ Cir
cunscrição suscitou dúvida ao registrar requerimentos e documentos 
que lhe foram apresentados pela SOCEMI-SOCIEDADE DE 
EMPREENDIMENTOS lMOBILIARIOS LIMITADA. escla
recendo devidamente, em seis laudas datilografadas, os motivos 
que o levaram a adiar a inscrição. Juntou documentos. A dúvida 
foi impugnada, sendo examinadas todas as possíveis falhas apon
tadas pelo Sr. Oficial, oferecendo-se também farta documentação. 
Manifestaram-se o Dr. Curador e o Representante da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, vindo-me os autos conclusos para a de
Clsao. É o relatório. O digno Oficial suscitante arguia sete ob
jeções ao prenotar o registro requerido pela SOCEMI e êste Jui
zo examiná-las-á de "per si". No primeiro tópico da dúvida, afir
ma o Oficial Imobiliário que não foi apresentado para a inscrição 
o MEMORIAL a que se refere o decreto n. 55815 de 8-3-1965. 
Afirma o Serventuário que o suscitado confundiu memorial com 
documentos, limitando-se afazer simples requerimento e a apre
sentá-lo acompanhado de documentação. Entende êste Juizo que 
em princípio assiste razão ao Oficial Imobiliário, pois a peça ves
tioular do pedido de incorporação (tal como ocorre nas inscrições 
de loteamentos regidos pelo decr. 58) é o memorial, cuja finalidade 
precipua é facilitar o exame dos quirógrafos oferecidos. Entre-
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tanto, êste Juizo endossa a opinião do culto Curador de Registros 
Públicos, segundo a qual "em se tratando, porém, dos primeiros 
passos no cumprimento de recente lei. não nos parece que o rigo
rismo deva ser levado ao indeferimemo do pretendido registro", 
mesmo porque constam do pedido todos os dados exigidos para a 
elaboração do necessário memorial. Assim, no que concerne à 
primeira objeção, êste Juizo a considera insufkiente para indeferir 
a pretensão inicial. No segundo tópico se lê que a lei 4591, de 16/ 
12/1964, em seu artigo 32, letra "b", exige a apresentação de cer
tidões negativas, não só em nome do incorporador, mas também 
dos alienantes do terreno, A ~sse respeito foi ouvida a Fazenda Mu
nicipaL a qual tacitamente concordou com a opinião emitida pelo 
impugnante (fls. 140) e assim, fica desde logo decidido que as 
certidões exigidas em nome dos" alienantes do terreno", dizem res
peito aos futuros alienantes das frações ideais do terreno vincu lladas 
às unidades autônomas da propriedade edificanda. O terc~iro tópico 
faz exigência do histórico dos títulos de propriedade do imóvel, 
abrangendo os últimos vinte anos, acompanhado de certidões dos 
respectivos registros, tudo nos têrmos da letra "c", do artigo 32, 
lei 4591. Pelo que êste Juizo poude apreender da leitura da lei 
4591, exiBe aquêle dispositivo histórico da propriedade do imóvel, 
abrangendo os últimos vinte anos, fazendo-se acompanhar o mesmo 
de certidão dos respectivos registros, Determina a lei, apenas, 
apresentação do histórico dos títulos e as certidões respectivas, 
não se podendo entender que o diploma obrigue também a apre
sentação dos títulos correspondentes, principalmente em se tratan
do de escrituras levadas a registro em um mesmo cartório nos úl
timos vinte anos. O quarto tópico não contém prõpriamento uma 
objeção, mas apenas solicita o Serventuário confirmação de seu 
entendimento, aliás, exato. Realmente, de acôrdo com a lei mu
nicipal n. 6695, de 6 de julho de 1965, os débitos até Cr$ 20.000, 
estão automàticamente cancelados e, assim sendo, inóqua a certidão 
que acusa existência de executivo fiscal municipal, no valor de 
Cr- 1.000. Afirma o suscitante, no tópico quinto, que a apresen
tante não cumpriu o requisito constante da letra "g", do art. 32, 
da lei 4591, no que concerne ás normas gerais e ao cronog rama, 
nos moldes estabelecidos pela Associação Brasileira de Normais 
Técnicas. este Juizo entende que o impugnante as cumpriu, mas 
de qualquer forma, o art. 10 da lei 4864, de 29/11/1965 eximiu 
da responsabilidade Oficial do Registro de Imóveis, no que tange 
à exatidão de documentos que lhes forem apresentados para ar
quivamento, em obediência às letras "e", "g", "h", "i", desde que 
assinados pelo profissional responsável pela obra. No que con
cerne ao tópico sexto, segundo o qual o requisito constante da letra 
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"h". do art. 32. também não foi satisfeito. verifica~se ter havido 
cumprimento daquela exigência. constando o orçamento geral do 
prédio baseado nos custos unitários referidos no artigo Si. no~ 

tando-se mais através da leitura dos documentos de fls. 77. que 
o custo de construção de cada unidade autônoma encontra~se 

discriminado. Finalmente. o suscitante entendeu que o suscitado 
deverá satisfazer os requisitos constantes das letras .. f". "i". "I" 
e "p" da lei 4591. art. 32. modificada pela lei 4864. art. 10. :Sste 
Juizo acompanhando o dr. Curador. endossa e subscreve as pon~ 
derações constantes de fls. 1 j 5/117 da impugnação e considera 
como tendo sido satis'Íeitas aquelas exigências. Pelos funda~ 

mentos expostos. em que pese ter sido a dúvida de fls. bem susci~ 
tada. pois. havia real necessidade de que certas situações jurídicas 
fossem esclarecidas, julgo~a improcedente, determinando o registro 
pretendido pela SOCEMI - SOCIEDADE DE EMPREENDI~ 
MENTOS IMOBILlARIOS LIMITADA, prenotado sob o n. 
181.862, pago 305, do protocolo I-B - 2.~ série. Custas na forma 
da lei. Publique~se e Intimem-se. São Paulo, 23 de maio de 
1966. Antonio Macedo de Campos - Juiz de Direito da V. de 
Registros Públicos". 

Processo n.o 2.258/65. Dúvida - te Regi$lro de Imóveis x Nauef 
Yusif Chahabe. 

"Vistos, etc. A Oficial do Registro de Imóveis da 11.' 
Circunscrição suscitou dúvida ao registro de título apresentado 
por NAUEF YUSIF CHEHAB, fundada no art. 215. § I.Q do 
decreto número i857, de 9/11/1939, esclarecendo as razões que a 
levaram ao adiamento. Juntou documentos. A dúvida foi im~ 

pugnada, manifestando-se o· dr. Curador e novamente a Oficial 
Imobiliária. Após mais alguns pronunciamentos. vieram~me os 
autos conclusos para a decisão. É o relatório. Cumpre inicial~ 

mente ressaltar que o pedido vestibular teve seu despacno publicado 
a 28 de janeiro do corrente e somente a 5 de março foi a impug~ 
nação oferecida e, assim sendo, êste Juizo poderia deferir de plano 
o cancelamento da prenotação. Entretanto, como uma homenagem 
ao digno patrono do impugnante, apreciará o mérito do procedi~ 
mento. Muito embora não tenha êste Juizo recebido procuração 
do digno Curador de Registros Públicos para defendê~lo. não po~ 
de entrar no mérito da dúvida sem lamentar a infelicidade do pro~ 
curador do supdo .. ao afirmar que o representante do M.P. so~ 

licitou esclarecimento à Serventuária, por não ter entendido a dú~ 
vida. Cumpre~me, por dever de ofício. afirmar que o Dr. Nico~ 
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lau Zarif (êste Juizo não costuma fazer citações nominais em suas 
sentenças). é uma das pessoas que mais conhecem registros pú
blicos no Estado de São Paulo. quer por sua inegável inteligência 
e cultura. quer por seus 8 anos de exercício ininterruptos na Vara. 
e quando pediu esclarecimento à Serventuária. sabia muito bem 
quais e para quê os estava pedindo. Feito êsse necessário reparo. 
verifica-se que o suscitado levou escritura de compromisso de ven
da e compra e escritura de cessão e transferência parcial dêsse 
compromisso para ser registrada. esclarecendo-se que na primeira. 
a promitente vendedora era a extinta Cia. Paulista de Materiais 
para Construção. Consta dos autos que havendo dita Cia. ad
quirido 1.527.651 ms2. vendeu 1.177.107 ms2 ao Banco da União 
de S. Paulo, o qual, falido, vendeu área a diversas pessoas. Não 
encontrou a Oficial Imobiliária possibilidade de saber se o imóvel 
compromissado está ou não incluido na venda feita ao Banco 
União de São Paulo, já transcrita. Não há qualquer elemento 
nesse processado para que se possa aquilatar a disponibilidade de 
área, pois. não havendo a imprescindível especificação. não se pode 
saber se a área transacionada está ou não compreendida na ante
riormente negociada com o Banco União de S. Paulo. Muito 
embora êste Juizo tenha decidido reiteradas vezes que autos de 
dúvida não se prestam a aperfeiçoamento de títulos, partindo do 
princípio que o Poder Judiciário existe para facilitar e não para 
complicar as atividades jurídicas e econõmicas de seus judiciona
dos. na esperança de que algum documento elucidativo fosse jun
tado, determinou ao suscitado que se manifestasse sôbre a cota 
do dr. Curador que reclamava a falta de especificação. Ao 
invés de fazer qualquer prova. o digno patrono do suscito Iimitou
se a lançar nos autos a cota de 'fls. 38, na qual sôbre o mérito da 
dúvida não se pronunciou. Pelos 'fundamentos expostos. julgo 
procedente a dúvida de fls. Custas na forma da lei. P.R.I.e. 
São Paulo. 25 de maio de 1966. Antonio Macedo de Campos 
- Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos". 

Processo n.o 2.302/64. Dúvida - Oficial do Registro de Imóveis da 
4.& CircunscriçãQ x Auto Asbestos S/A. 

"Vistos. etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 4.~ Cir
cunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao registrar título que lhe 
foi apresentado por AUTO BESTOS S.A .. alegando irregulari
dades que descreve às fls. 2/5. dos autos. Juntou documentos. 
A dúvida foi impugnada. havendo o suscitado rebatido as razões 
oferecidas pelo Oficial Imobiliário. Após mais alguns pronuncia-
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mentos. falou o Dr. Curador. vindo~me os autos conclusos para 
.a decisão. É o relatório. Através da leitura dos autos. verifica~ 
se existir inscrição anterior. sob o n. 37. de 14 de janeiro de 1965, 
de empréstimo por debêntures. devidamente autorizado por assem~ 
bléia geral extraordinária realizada em 25 de novembro de 1964. 
Em 3 de fevereiro dêste ano. visando tomar conhecimento da pr~ 
posta da diretoria sôbre complementação de empréstimo por de~ 
bêntures e autorização renovatória das emissões respectivas, foi le~ 

vada a efeito outra assembléia geral extraordinária. a qual auto~ 
rizou pedido de "inscrição da complementação do empréstimo e da 
autorização renovatória das respectivas emissões no Registro de 
Imóveis competente. onde serão igualmente feitas as averbações 
das séries de títulos emitidas. ou das séries registradas". Ve~ 

rifica~se. porém. que foi requerida simples averbação de comple~ 
mentação de empréstimo e não inscrição que fôra resolvida na 
assembléia e posteriormente houve alteração do pedido inicial. 
quando 'foi solicitada a inscrição do novo empréstimo e averbação 
do que de direito à margem da inscrição n. 37. Como bem ob~ 
servou o dr. Curador. às fls. 29. nos têrmos do pedido constante de 
fls. 6. a dúvida seria julgada procedente. endossando êste Juizo 
as ponderações figurantes às fls. 2/5. mas. na impugnação. a sus~ 
citada firmou~se em têrmos que podem ser atendidos. Conside~ 

ra~se pois. como tendo a firma Auto Asbestos S.A. feito novo 
pedido de inscrição no que tange ao novo empréstimo por debên~ 
tures. permanecendo como está a inscrição n. 37, de 14 de janeiro 
de 1965. sendo averbado à sua margem a ocorrência do empresti~ 
mo em tela. As averbações e quitações parciais e suas substitui~ 
ções são vedadas. Partindo~se desse princípio e em atenção aos 
tomadores das debêntures, poderia ser autorizado: a) inscrição 
do empréstimo autorizado, distinto do anterior, com a indicação da 
série "R" em curso. no valor de Cr$ 70.000 (setenta milhões de 
cruzeiros) e ainda. da mesma série, a completar, Cr$ 30.000 (trin~ 

ta milhões de cruzeiros). Das séries a serem emitidas. a partir 
da letra "S". no valor de Cr$ 1.000.000.000 (hum milhão de cru~ 
zeiros); b) êste empréstimo. com a necessária especificação. seria 
averbado à margem da inscrição n. 37. da 4.' Circunscrição Imo~ 
biliária; c) à margem da nova inscrição a ser efetuada, serão aver~ 
bados os dados relativos à inscrição n. 37; d) o manifesto deverá 
ser arquivado. Esclareça~se mais. como bem observou o digno 
Curador de Registros Públicos. que o cancelamento "da inscrição 
somente poderá se dar por inteiro e nos têrmos do decreto lei n. 
1344. de 13 de junho de 1939". Pelos fundamentos expostos, 
defiro a pretensão da firma Auto Asbestos S.A .. no que concerne 
·ao pedido de inscrição, desde que seguida a orientação constante 
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da parte expositiva desta decisão. Custas na forma da lei. iP. R. 
I.C. São Paulo, 3 de junho de 1966. Antonio Macedo de Cam~ 
pos - Juiz de Direito da Vara de Registros Públicos". 

Dúvida - 1 e Registro de Imóveis x 8emd Haus Georg Rieckmauo 
e outros. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da 11.' Cir~ 
cunscrição suscitou dúvida ao registrar escritura de compra e 
venda re'ferente a uma área na "Granja J ulieta", por haver doação 
de 1 /3 dos direitos atinentes à aquisição de um lote, sendo que 
os outros 2/3 continuam pertencendo ao outorgado comprador. 
Em se tratando de loteamento inscrito, não pode seu plano ser 
alterado e, assim sendo, o registro foi adiado. Juntou documen
tos, sendo a dúvida impugnada. Após mais alguns pronuncia
mentos, vieram-me os autos conclusos para a decisão. É o re~ 

latório. Sste Juizo endossa inteiramente o parecer do dr. Curador 
de Registro Públicos, constante de fls. 28v.9 , e nada mais ha~ 

vendo a acrescentar, limitar~se-á a transcrevê~lo nesta decisão. 
"Não fosse o constante da letra "g" da clausula 7.' do con~ 

trato de compromisso da "Granja Julieta", teria havido alte
ração do plano de loteamento. As aquisições oficiadas nestes 
autos se enquadram no ,plano de loteamento que permite o des~ 
dobramento e acréscimo de lotes, com a única restrição de que 
êstes não podeFiam ter me.nos de 12 ms. de frente. A presunção 
de .que um dos impugnantes deixe de acrescer ao seu lote -
construido os 8 ou ms., será matéria de interêsse, apenas, da 
firma loteadora, ou melhor, dos titulares do loteamento inscrito. 
Opino pela improcedência da dúvida". Pelos fundamentos ex~ 

postos, julgo improcedente a dúvida de fls., determinando o re~ 

gistro do título apresentado, por Bernd Hans Georg Rieckmann 
e outros. Custas na forma da lei. P.R.I.c. São Paulo, 31 de 
maio de 1966. Antonio Macedo de Campos". 
setembro de 1966. Sydney Sanches - Luiz de Direito". 

Dúvida - 10.0 Registro de Imóveis x Empreza de Terreuos Cabnçú. 

"Vistos, etc. O Oficial do Registro de Imóveis da' 1 O.~ 
Circunscrição Imobiliária suscitou dúvida ao registrar escritura 
apresentada pela Empreza de Terrenos Cabuçú, na qual figura 
como adquirente Suehiro Onozuka e como transmitente a susci-
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tada. visto achar~se o imóvel compromissado a Augusto Giroto 
pela inscrição n.9 14.812. Juntou documentos. A dúvida foi 
impugnada sendo também oferecida documentação sôbre a qual 
se manifestou a Oficial Imobiliária. falando em seguida o Dr. 
C urador. O digno Juiz que me substituiu na Vara. remeteu os 
autos à Vara Distrital da Lapa. local de situação do imóvel e o 
digno colega daquela jurisd ição houve por bem devolvê-los. ale
gando que na fixação de competência importa a situação do 
Registro Imobiliário e não a do imóvel nêle registrado. ~ o re
latório. É discutível' a tese suscitada pelo digno Juiz da Vara 
Distrital da Lapa. mas. como bem afirmou o digno Dr. Curador 
de Registros Públicos. a fim de manter-se a unidade correcional. 
é de tôda conveniência que se aceite a competência até superior 
pronunciamento da Egrégia Corregedoria Geral. Quanto ao mé
rito. louvável o esfôrço do suscitado ao procurar evidenciar as 
circunstâncias que presidiram o anterior compromisso entre a Em
prêza e Augusto Giroto. mas. a verdade é que. enquanto sub~ 

sistir a inscrição n.9 14.812. o registro pretendido não poderá ser 
efetuado e assim é a dúvida julgada procedente. Pelos 'funda
mentos expostos. jul'go procedente a dúvida de fls. pagas as custas 
na forma da lei. P.I. São Paulo. 31 de outubro de 1966. An
tonio Macedo de Campos - Juiz de Direito". 

Processo n.o 1.904/65. Dúvida - 8.° Registro de Imóveis x Elias Aoun. 

"Vistos. etc. O of. do R. I. da 8.~ Circ. suscitou dúvida ao 
registrar título apresentado por Elias Aoun. esclarecendo os mo
tivos pelos quais adiou aquêle ato. Juntou does.. A dúvida foi 
impugnada. manifestando-se o dr. Curador. o Of. Imob. e no
vamente o M.P. ~ o relatório. Da leitura dos autos se deprende 
que a dúvida foi suscitada em 14 de outubro de 1965. tendo o 
Diário Oficial publicado o convite para a impugnação em 21 do 
mesmo mês e ano. Somente a 3 de março do corrente ano. quase 
5 mêses depois. foi a dúvida impugnada. sem que tivesse o ilustre 
adv. que a subscreveu. oferecido procuração. E de notar-se 
.ainda que com a impugnação foram oferecidos does. e o impug
nante protestou ainda pela juntada de outro relativo a certo ne
gativa de alienação e ônus da l.~ Circ.. Ainda que não Jôsse 
pelo mérito. pois a dúvida foi bem suscitada. conhecimento se não 
poderia tomar do processado. vez que autos de dúvida não 
permitem o aperfeiçoamento compassado dos títulos. Ou a do
cumentação está em ordem e procede-se ao registro. julgando-se 
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a dúvida improcedente, ou então assiste razão ao Of. Imob. e o 
ato não é praticado. Admite~se em caráter excepcional e como 
medida de economia processual a juntada esporádica de um doê. 
que venha elucidar a dúvida, mas não se pode transformar autos 
de dúvida, em feito semi~contencioso, figura processual inexistente 
na sistemática de nosso direito adjetivo. Pelos fundamentos ex~ 
postos, julgo procedente a dúvida de fls.. Custas, na forma da 
lei. P.R.I.e. São Paulo, 28 de março de 1966. Antonio Ma
cedo de Campos". 
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