PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
BOLETIM DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS
Número 08 - Ano III
Abril a Junho - 2018

As íntegras aqui publicadas correspondem aos seus originais, obtidos junto aos órgãos
responsáveis do Tribunal.

Sumário
1. TABELIONATO DE NOTAS ..................................................................................................................... 2
2. TABELIONATO DE PROTESTO ............................................................................................................. 9
3. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS .....................................................................................13
4. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E DE EMPRESAS MERCANTIS .........................21
5. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS ......................................................................................23
6. REGISTRO DE IMÓVEIS ........................................................................................................................29
7. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS TABELIÃES E REGISTRADORES ........................................42
7.1. RESPONSABILIDADE CIVIL ..............................................................................................................42
7.2. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA ......................................................................................50
7.3 RESPONSABILIDADE CRIMINAL ......................................................................................................53
7.4. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS ................................................................................................................54
8. USUCAPIÃO ..............................................................................................................................................59
9. MISCELÂNEA ...........................................................................................................................................65

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO JUDICIÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1. TABELIONATO DE NOTAS

(08/TN/1)

0012637-62.2016.8.26.0635 - Apelação – Suprimento de consentimento e

autorização para renovação de passaportes – Necessidade do provimento jurisdicional –
Alegação de incompetência Estadual não acolhida – Documento assinado pelo apelante e
lavrado em Tabelião de Notas, o qual é munido de fé pública, é suficiente para indicar a
autorização para que seus filhos viajassem e residissem nos Estados Unidos da América,
na companhia de sua mãe – Sentença mantida – Recurso não provido.
(Relator: Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
15/06/2018)

(08/TN/2)

0011304-88.2012.8.26.0482

–

APELAÇÃO - Anulação de escritura pública de

doação e de compra e venda de imóveis – Parcial procedência – Decisão modificada
apenas em relação às verbas sucumbenciais. 1. Recurso adesivo dos autores: 1.1.
Inadequação da via eleita – Inocorrência – O agravo de instrumento do art. 356, § 5º, do
CPC, é cabível na hipótese de decisão parcial do mérito em que um ou mais pedidos se
mostrar incontroverso (inciso I) ou estiver em condições de julgamento imediato (inciso II),
o que não é o caso dos autos – Não houve julgamento antecipado em relação a nenhum
dos pedidos iniciais, mas a devida instrução dos autos – 1.2. Inadmissibilidade do recurso
adesivo – Afastamento – Cumprimento do requisito do art. 997, § 1º, do CPC, quanto à
necessidade de sucumbência recíproca para a adesão ao recurso interposto. 2.
Pretensão de anulação das escrituras públicas de doação e de compra e venda de
imóveis – 2.1. Escritura pública de doação do imóvel de matrícula 33.227 pelo falecido
Orivaldo ao réu José Eduardo – Validade – Doação restrita à fração de 50% de
propriedade de Orivaldo, com individuação do imóvel, descrição pormenorizada de sua

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

área e localização – Intenção de doar que foi corroborada pelo testamento público de
Orivaldo que atribuiu sua porção do imóvel ao réu José Eduardo, em detrimento dos
demais herdeiros – 2.2. Escrituras públicas de compra e venda dos imóveis de matrículas
nº 15.790 e 20.781 feitas por Orivaldo em favor do réu Umberto, bem como do imóvel de
matrícula nº 33.227 de Umberto em favor do réu José Eduardo – Nulidade reconhecida –
Ausência de prova de quitação do preço dos imóveis por parte dos réus adquirentes – Em
depoimento, o réu Umberto afirmou que o negócio realizado como falecido tinha natureza
de permuta, sem envolvimento de dinheiro entre as partes, e que parte do imóvel que
deveria ter passado a seu irmão falecido, foi alienado diretamente para o réu José
Eduardo, como manobra orientada por sua advogada – Configuração da simulação nos
negócios jurídicos, pois as escrituras públicas de compra e venda não refletem a
realidade dos fatos, mas, ao contrário, contêm declarações que não são verdadeiras (art.
167, § 1º, II, do CC) – 2.3. Sucumbência que não é recíproca, uma vez declarada a
nulidade de dois dos três negócios jurídicos indicados na inicial – Condenação dos réus
às verbas sucumbenciais que se impõe. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDOS.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2018)

(08/TN/3)

0000646-49.2013.8.26.0456 - ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - Ação ajuizada

pelo filho da adotante em face do adotado objetivando a anulação da adoção Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no
art. 252 do RITJSP - Adoção realizada por escritura pública sob a égide do Código Civil
de 1916 - Validade - Prova oral que afasta a alegação de vício - Possibilidade de adoção
por escritura pública - Incidência do art. 375 do referido diploma legal, vigente à época do
ato - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(Relator: J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Pirapozinho - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/05/2018)
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(08/TN/4)

1005433-61.2017.8.26.0037 - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Inventário extrajudicial -

Escritura pública que dá poderes para a inventariante praticar todos os atos de
administração dos bens do espólio, incluindo o levantamento de valores depositados em
nome do "de cujus" - Resistência injustificada da instituição financeira - Condenação nas
verbas de sucumbência - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(Relator: Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018)

(08/TN/5)

2117886-59.2018.8.26.0000 - INVENTÁRIO – PARTILHA – CESSÃO DE

MEAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA –
ADMISSIBILIDADE – Desnecessário condicionar a efetivação da doação da meação à
escritura pública – Possibilidade de formalização por termo nos autos do ato translativo –
Interpretação conjunta dos Arts. 1.806 e 2.015 do CC – Recurso provido.
(Relator: Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/06/2018)

(08/TN/6)

2041520-76.2018.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –

CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO – PRECATÓRIO JUDICIAL – DUPLICIDADE DE
CESSÃO – CONCURSO DE CESSIONÁRIOS – Decisão agravada que, diante da
situação de duplicidade de cessões de direito creditório, concluiu pela prevalência da
cessão que primeiro foi comunicada ao Juízo, nos termos do art. 100, §14, da CF –
inadmissibilidade – cessão de direito que possui eficácia contra terceiros a partir do
registro da escritura pública em Cartório (art. 288 do CC/2002), que foi concretizada em
data anterior a do outro cessionário – precedentes do TJSP – decisão reformada. Recurso
da empresa-agravante provido.
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(Relator: Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - Setor de Execuções contra a Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/05/2018)

(08/TN/7)

2026006-83.2018.8.26.0000 - AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito

em conta corrente. 1. Representação processual. Juntada de procuração lavrada em
Oficial de Registro Civil com requisitos legais e arquivamento dos atos constitutivos da
instituição financeira credora. Ausência de defeito processual. 2. Assistência judiciária
gratuita. Pessoa jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de
suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso não
provido.
(Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro
de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018)

(08/TN/8)

1004604-31.2016.8.26.0291 - Autores vítimas de ofensas graves via whatsapp.

Prova incontroversa do ocorrido, por meio de ata notarial. Ré que, na qualidade de
criadora do grupo, no qual ocorreram as ofensas, poderia ter removido os autores das
ofensas, mas não o fez, mostrando ainda ter-se divertido com a situação por meio de
emojis de sorrisos com os fatos. Situação narrada como bullying, mas que se resolve
simplesmente pelo artigo 186 do Código Civil. Danos morais fixados em valor moderado,
no total de R$ 3.000,00 (R$ 1.000,00 por autor), porque a ré tinha apenas 15 anos por
ocasião dos fatos, servindo então a pena como advertência para o futuro e não como
punição severa e desproporcional. Apelo provido.
(Relator: Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018)
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(08/TN/9)

1021300-16.2015.8.26.0506 - APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade

de assembleia geral extraordinária. Pretensão de declaração de nulidade de itens do
edital de chamada e de itens transcritos na ata da assembleia por não representar reais
deliberações decididas e votadas pelos condôminos, tais como aprovação do
cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra, reprogramação de prazos,
reconhecimento de não haver atrasos na obra, aprovação das contas do empreendimento
e ratificação da chamada de aporte de capital de R$ 120.000,00. Sentença que acolheu a
tese de ilegitimidade passiva da Comissão de Representantes dos Condôminos e, no
mérito, julgou improcedentes os pedidos ajuizados em face da construtora. Irresignação.
Pedido de homologação de acordo do autor com a Comissão de Representantes dos
Condôminos. Impossibilidade. Falta de legitimidade da Comissão para figurar no polo
passivo e, portanto, de realizar qualquer transação quanto ao objeto da lide. Ademais, a
quitação dada no referido acordo, é objeto de ação de consignação de pagamento e lá
deverá ser decidida. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Provas pretendidas carentes de potencial para demonstrar os itens alegados
pelo recorrente. Matéria discutida eminentemente de direito ou de prova documental, vez
que a assembleia foi transcrita em ata notarial. Prescindibilidade de prova oral ou pericial.
Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de
indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da
causa. Mérito. Nulidade do edital de chamada. Impossibilidade. Indicação precisa e prévia
dos itens a serem debatidos, sem afronta ao direito de prévio conhecimento. Nulidade dos
itens da ata da assembleia. Descabimento. Prevalência da decisão da maioria dos
condôminos. Presença de tabelião de notas durante a assembleia que confere fé-pública
ao conteúdo da ata notarial, cuja presunção de veracidade apenas é afastada com prova
cabal em sentido contrário. Mero inconformismo do condômino vencido não pode levar à
declaração

de

nulidade

dos

atos

realizados

nos

ditames

legais.

RECURSO

DESPROVIDO.
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(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2018)

(08/TN/10)

1052067-23.2017.8.26.0100 - EXTINÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade

de débito c.c. danos morais. Instrumento de mandato. Reconhecimento de firma.
Desnecessidade. Inteligência do art. 105 do Código de Processo Civil. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
(Relator: Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018)

(08/TN/11)

0010106-68.2007.8.26.0198 - APELAÇÃO CÍVEL. Registros Públicos. Ação de

Obrigação de Fazer. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento.
Falsidade da assinatura do Vendedor atestada pela Perícia Grafotécnica realizada nos
Autos. Reconhecimento de firma por semelhança que não se sustenta. Fé Pública cuja
presunção de veracidade é relativa. Conjunto probatório que não sustenta as alegações
do Autor. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Decisão bem
fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte
de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15%
(quinze por cento) do valor da causa, observada a Justiça Gratuita concedida.
(Relatora: Penna Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Franco da Rocha - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2018)

(08/TN/12)

1004023-17.2016.8.26.0032 - PROCESSO ITCMD – Lançamento – Crédito

tributário – Partilha – Escritura pública - Patrimônio comum - Impossibilidade: – A escritura
pública goza de presunção de veracidade não descaracterizada pelo Fisco e a partilha do
patrimônio comum não gera a incidência tributária pretendida.
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(Relatora: Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público;
Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018)
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2. TABELIONATO DE PROTESTO

(08/TP/1)

2056781-81.2018.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – Tutela provisória de

urgência – Ação anulatória – Medida visando a suspensão dos efeitos do protesto de
títulos em nome da demandante - Alegação da autora de quitação da dívida pendente
perante a ré e de que esta lhe entregou os instrumentos de protesto dos títulos para baixa
em cartório – Comprovante de pagamento dos títulos que foi efetuado para pessoa
jurídica diversa da agravada, bem como apresenta valor divergente dos valores dos títulos
– Verossimilhança das alegações da autora não evidenciada em face da prova
documental constante dos autos - Requisitos para concessão desta medida, nos termos
do art. 300 do CPC, que não estão configurados – Decisão mantida – Recurso improvido.
(Relator: Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018)

(08/TP/2)

9131132-52.2008.8.26.0000 - Recurso Especial contra Apelação – Reapreciação

– Nos termos do art. art. 1030, II, do N.C.P.C (art. 543-C, § 7º, inciso II do CPC/73), após
reexaminar a questão, esta Câmara entende a necessidade de reformar a decisão para
reconhecer a não ocorrência de dano moral, em razão de falta de comunicação ao
devedor nos termos do artigo 43, parágrafo 2º, do CDC – Inclusão decorrente de título
protestado – Os serviços de protesto são destinados a assegurar a publicidade,
autenticidade e eficácia dos atos jurídicos – Empresa ré que limitou-se a divulgar
informações fidedignas constantes do cartório de protesto – Inexistência de ilicitude ou
eventual abuso de direito por parte do órgão do sistema de proteção ao crédito – Dano
Moral – Não cabimento – Tese definida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
RESP 1444469/DF – Aplicação – Diante da presunção legal de veracidade e publicidade
inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e
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clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito, ainda que sem a ciência do
consumidor, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos – Inversão
da sucumbência – Sentença reformada – Apelo provido.
(Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Mirassol - 1ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 04/04/2018)

(08/TP/3)

2217326-62.2017.8.26.0000 - Execução de obrigação de fazer. Arguição de

impossibilidade material do cumprimento da obrigação imposta. Determinação de
cancelamento do protesto. Alegação de que foi informado pelo Tabelião de que há
necessidade das cartas de anuência do sacador e do endossatário, sendo a agravante
apenas apresentante do título. Viabilidade de exame da questão em execução, sem que
haja ofensa da coisa julgada. Possibilidade de expedição de ofício do juízo ao Tabelião.
Multa cominatória afastada. Recurso provido
(Relator: Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018)

(08/TP/4)

1019792-51.2016.8.26.0554 - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO -

Cheque. Ação movida pelo emitente em face da empresa em favor de quem emitiu o título
para o pagamento de negócio que se frustrou, bem como contra terceiro que o apontou
para protesto. Improcedência que não comporta reparo. Hipótese de revelia da primeira ré
e de não comprovação e sequer arguição de má-fé do corréu, incontroverso portador de
título dotado de autonomia e abstração, o qual recebera por endosso translativo. Exceção
pessoal inoponível. Declaração de extravio pela credora primitiva, emitida, a rigor, após a
intimação do autor sobre o envio do título a protesto, que se contrapõe ao que consta no
verso do cheque e não tem o condão de obstar a cobrança pelo terceiro endossatário,
conforme inclusive anota o tabelião. – RECURSO DESPROVIDO
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(Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2018)

(08/TP/5)

1007175-39.2018.8.26.0053 - APELAÇÃO – Tutela antecipada antecedente -

Oferecimento de caução para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos de
negativa – Natureza satisfativa da medida cautelar – Admissibilidade – Exegese do art.
206 do CTN – Precedentes do E. STJ e desta E. 11ª Câmara de Direito Público –
Sentença de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir afastada –
Recurso provido para afastar a extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de
agir e, nos termos do artigo 1013, §3º, I do CPC, julgar procedente a ação, para aceitar a
caução ofertada por meio de seguro garantia para fins de baixa de protesto da CDA nº nº
1.242.352.270, com imediata expedição de ofício ao 4º Tabelião de Protesto de Letras e
Títulos para baixa da medida, com expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débito, bem como que a ré se abstenha de efetuar a inscrição no Cadin
Estadual ou qualquer inscrição junto aos órgãos de restrição de crédito, condenando a
apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso V do
CPC.
(Relator: Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/05/2018)

(08/TP/6)

1001726-86.2016.8.26.0533 - PROTESTO DE TÍTULO. Certidão da Dívida Ativa.

Protesto expressamente permitido pela Lei nº 12767/2012, que acrescentou parágrafo
único ao artigo 1º da Lei 9492/1997. Inconstitucionalidade formal, por vício do processo
legislativo, rejeitada por decisão do Órgão Especial. Constitucionalidade material da Lei
12767/2012. A dívida é documentada por título, que é conferido e protocolado para
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protesto pelo tabelião de protesto de título. Lei 8935/1994, artigo 11, I. Certidão da Dívida
Ativa que goza de presunção de certeza e liquidez. Requisitos dos artigos 202 do Código
Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei 6830/1980 que são exigidos para a inscrição da
dívida ativa e o ajuizamento do título extrajudicial. O protesto de CDA não implica em
interdição ou cerceamento a prerrogativa alguma do contribuinte, tendo apenas o efeito,
autorizado por lei, de dar publicidade à falta de pagamento de obrigação positiva e líquida
no seu termo, com isso prevenindo quem queira contratar com o devedor. Assim como se
permite o protesto cartorial de outros títulos, não há razão maior para negar validade à
autorização legal de protesto de CDA. Assim considerou o plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 09 de novembro de 2016, na ADI 5135: "o protesto das Certidões de Dívida
Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim,
não constituir sanção política". Demanda improcedente. Recurso não provido, com
majoração dos honorários advocatícios.
(Relator: Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de
Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2018)
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3. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

(08/RCPN/1)

1078680-17.2016.8.26.0100 - APELAÇÃO CÍVEL. Retificação de registro civil –

Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Certidão de óbito
constando as filhas falecidas do "de cujus" – Ausência de registro do nascimento e do
falecimento daquelas – Irrelevância – Termos da certidão que devem corresponder a
verdade dos fatos – Existência da pessoa física e início de sua personalidade jurídica que
se dá com o nascimento com vida, e não com o seu registro – Inteligência do artigo 2º do
CCB – Sentença mantida – Ratificação da decisão, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relatora: Penna Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018)

(08/RCPN/2)

0001246-47.2011.8.26.0357 - APELAÇÃO – "Pedido de Registro Tardio de

Assento de Nascimento c.c. Retificação de Registro de Assento de Nascimento" (sic) –
Pretensão de registro tardio do seu nascimento e retificação da certidão de nascimento do
seu filho – Sentença de improcedência – Apelação da autora – Indígena nascida na
Aldeia Pirajuí alega não possuir certidão de nascimento, tendo apresentado certidão
pertencente a outra indígena, para registrar o nascimento do seu filho – O registro de
nascimento consubstancia direito fundamental tutelado pela Constituição Federal (artigo
5º, inciso LXXVI) – Não se pode olvidar que o registro de nascimento é a prova jurídica da
existência da pessoa, documento através do qual todos os demais são elaborados, sendo
a primeira exigência para o reconhecimento e o exercício de direitos – As provas
documentais juntadas aos autos, somadas aos depoimentos prestados pela autora e seu
genitor, implicam a procedência do pedido – Ausência de prejuízo a terceiros, mormente
as certidões negativas devidamente apresentadas – Sentença reformada – Ação julgada
procedente – RECURSO PROVIDO.
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(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirante do Paranapanema - Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2018)

(08/RCPN/3)

0008421-52.2018.8.26.0000 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA ALTERAÇÃO DO NOME E DO
SEXO. DEMANDA QUE RECAI SOBRE O ESTADO DA PESSOA. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA MATERIAL DA VARA DA FAMÍLIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO I,
"A", DO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 3/69. COMPETÊNCIA DA
JUIZA SUSCITADA DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS.
(Relator: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2018)

(08/RCPN/4)

1020491-80.2015.8.26.0100 - Nome. Alteração. Pretensão de substituição do

prenome, o qual se afirma motivo de constrangimento, ademais pelo qual a autora se diz
socialmente conhecida, assim público e notório. Artigo 58 da Lei de Registros Públicos.
Prova a indicar o preenchimento dos requisitos à modificação. Sentença revista. Recurso
provido.
(Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 22/05/2018)

(08/RCPN/5)

1060297-88.2016.8.26.0100 - APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE

ASSENTO. No assento de óbito consta que o de cujus era casado com Terezinha
Galvani, ora apelante (fl. 12). Entretanto, fora colacionada a certidão de casamento a fls.
10/11, indicando que o de cujus contraiu matrimônio com a apelada Vesna, sem qualquer
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anotação de divórcio. Tal situação é o que basta para determinar a procedência do
pedido. Princípio da veracidade dos registros. Eventual existência de união estável deverá
ser buscada na via idônea. RECURSO IMPROVIDO.
(Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 25/06/2018)

(08/RCPN/6)

1003629-41.2016.8.26.0248 - Ação de retificação de registro público –

Sentença de procedência em parte – Insurgência do autor – Pretensão de retificar os
nomes dos avós paternos em seu assento de nascimento e na certidão de óbito de seu
genitor – Legitimidade do herdeiro postular a correção de assento de seu falecido genitor
– Sentença modificada – Recurso provido. Dá-se provimento ao recurso.
(Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018)

(08/RCPN/7)

1078680-17.2016.8.26.0100 - APELAÇÃO CÍVEL. Retificação de registro civil –

Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Certidão de óbito
constando as filhas falecidas do "de cujus" – Ausência de registro do nascimento e do
falecimento daquelas – Irrelevância – Termos da certidão que devem corresponder a
verdade dos fatos – Existência da pessoa física e início de sua personalidade jurídica que
se dá com o nascimento com vida, e não com o seu registro – Inteligência do artigo 2º do
CCB – - Sentença mantida – Ratificação da decisão, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relatora: Penna Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018)
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(08/RCPN/8)

2204799-15.2016.8.26.0000 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – Certidão

de óbito – Pretensão à retificação quanto à existência de bens deixados pelos falecidos –
Requerimento dos interessados de expedição de ofícios aos cartórios extrajudiciais –
Indeferimento – Não cabimento de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol
do art. 1.015 do NCPC – Decisão mantida – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(Relator: Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Araras - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2018)

(08/RCPN/9)

1015890-89.2016.8.26.0037 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Supressão

do sobrenome do ex-marido, após a dissolução do vínculo conjugal. Sentença de
procedência. Inconformismo do Ministério Público. Ação de interdição na qual foi
nomeado curador provisório à autora. Desnecessidade de autorização do juízo da
interdição para a presente demanda. Assistência pelo curador provisório que não é
necessária no caso. Curatela que afeta apenas direitos de natureza patrimonial e
negocial, mas não os direitos de personalidade. Art. 85 do CC. Ação ajuizada mediante
representação do titular do direito por seu curador provisório. Manifestação de vontade
válida e inequívoca da autora de que deseja voltar a usar nome de solteira. Pedido
acolhido. Recurso desprovido.
(Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018)

(08/RCPN/10)

1019107-48.2016.8.26.0100 - RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE REGISTRO

PÚBLICO – Adequação de gênero e prenome no registro de nascimento –
Desnecessidade de transgenitalização e de realização de prévia perícia – Precedente do
C. Supremo Tribunal Federal – Princípio da dignidade humana - Decisão que reconheceu
a desnecessidade até mesmo de pronunciamento judicial – Recurso desprovido.
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(Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
15/05/2018)

(08/RCPN/11)

1099858-85.2017.8.26.0100 - Retificação de Registro Civil – Divórcio realizado

no estrangeiro, com homologação do STJ – Pedido de alteração de nome para retirada de
patronímico do ex-marido ou inclusão do sobrenome de solteira – Ação julgada
improcedente – Alteração que não encontra óbice na legislação, podendo ser realizada no
âmbito nacional – Opção da ex-cônjuge – Inteligência do o art. 1.578, parágrafo 1°, do
Código Civil – Legislação brasileira que não admite a modificação de sentença
estrangeira com trânsito em julgado – Sentença reformada parcialmente – Recurso
parcialmente provido.
(Relator: Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 19/06/2018)

(08/RCPN/12)

1009368-81.2015.8.26.0554 - APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. Pretensão de

exclusão de patronímico paterno e a inclusão do materno. Inadmissibilidade. Prevalência
do princípio da imutabilidade. Incidência do disposto no artigo 56 da Lei de Registros
Públicos. Pretensão que não se reveste de relevância suficiente a permitir a alteração dos
sobrenomes da apelante. Novos pedidos constantes na apelação. Impossibilidade.
Vedação á inovação recursal. Afronta ao art. 1.013 do CPC/2015. Indeferimento mantido
Recurso desprovido.
(Relatora: Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018)
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(08/RCPN/13)

1082392-49.2015.8.26.0100 - APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO.

Pedido de exclusão de patronímico paterno, incluído em sua certidão de nascimento após
julgamento de ação de reconhecimento de paternidade. Sentença de improcedência.
Insurgência do autor. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO POSSÍVEL. Ordenamento jurídico
brasileiro que, embora possua como regra a imutabilidade do registro civil, o que decorre
do fato de que o nome é elemento da personalidade e permite a identificação social do
ser humano em relação ao grupo que pertence, contempla, em caráter excepcional, sua
relativização diante de justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. CASO
CONCRETO. Autor que, já em idade adulta, teve reconhecimento de paternidade "post
mortem", o que determinou, sem pedido, a inclusão do patronímico paterno em sua
certidão de nascimento. Evento ocorrido em momento em que a identidade social do autor
com o nome antecedente já estava consolidada, em seu ambiente pessoal e profissional,
de maneira que a alteração poderá lhe acarretar prejuízos, assim como à sua prole. Art.
54 da Lei de Registro que não contempla o caráter obrigatório da inclusão do patronímico
paterno no assento de nascimento, tratando-se, portanto, de direito ao reconhecimento
social e de preservação da ancestralidade, e não imposição legal. Ausência de
impedimento legal, aliada á presença de justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros
que autoriza a pretensão de manutenção do nome do autor, sem a inclusão do
patronímico paterno. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(Relatora: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9ª Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do
Julgamento: 29/05/2018)

(087/RCPN/14)

1029131-04.2017.8.26.0100 - APELAÇÃO CÍVEL – Retificação de Registro

Civil – Pedido de inclusão, na sequência do prenome, de apelido familiar que representa
traço identificador da família paterna da autora no seu meio social - Sentença de parcial
procedência, autorizando a inclusão de patronímico na ordem diversa em que pleiteada –
Insurgência da autora que merece acolhida – Inexistência de previsão legal sobre a
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ordem dos patronímicos, tampouco de impeditivo a que sejam intercalados os
sobrenomes materno e paterno que não sejam compostos – Sentença reformada –
RECURSO PROVIDO.
(Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 30/05/2018)

(08/RCPN/15)

1012610-08.2016.8.26.0071 - APELAÇÃO. Registro civil. Modificação de

prenome. Pedido fundado em constrangimentos causados à autora. Inadmissibilidade.
Prevalência dos princípios da imutabilidade do nome e da segurança jurídica. Ação
improcedente. Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252 do RITJSP). Recurso
desprovido.
(Relatora: Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2018)

(08/RCPN/16) 1070144-80.2017.8.26.0100

- AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

Pretensão da autora de mudar seu nome, suprimindo o materno e acrescentando o do
marido. Casamento realizado no exterior. Sentença extinguiu o processo, sem resolução
de mérito, ante a ausência de pressupostos processuais. Apela a autora, alegando
possibilidade de alterar o nome nos termos do art. 1.565, §1º, do CC, e do art. 70, §8º, da
Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/73; alteração não acarretará prejuízos a terceiros e
sua não realização gera embaraços na vida profissional e pessoal da autora. Cabimento.
Alteração do nome de casada, de casamento contraído no exterior. Possibilidade.
Ausência de impedimento. Costume brasileiro. Incidência dos dispositivos legais: art.
1.565, §1º, do CC; arts. 57, §2º, e 70, §8º, ambos da Lei 6.015/73. Recurso provido.
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 06/06/2018)
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(08/RCPN/17)

1027998-24.2017.8.26.0100 - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

– Pretensão de alteração do sobrenome da família. Sobrenome grafado de forma correta.
Impossibilidade de alteração, sob pena de afronta aos princípios da veracidade,
continuidade, impossibilidade de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica. Sentença
mantida. Recurso improvido.
(Relatora: Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
14/06/2018)

(08/RCPN/18)

1078680-17.2016.8.26.0100 - APELAÇÃO CÍVEL. Retificação de registro civil

– Sentença de improcedência – Insurgência que não prospera – Certidão de óbito
constando as filhas falecidas do "de cujus" – Ausência de registro do nascimento e do
falecimento daquelas – Irrelevância – Termos da certidão que devem corresponder a
verdade dos fatos – Existência da pessoa física e início de sua personalidade jurídica que
se dá com o nascimento com vida, e não com o seu registro – Inteligência do artigo 2º do
CCB – Sentença mantida – Ratificação da decisão, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relatora: Penna Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018)

(08/RCPN/19)

1004296-78.2016.8.26.0037 - Apelação Cível. Retificação de registro civil.

Ausência de comprovação do alegado equívoco quanto à data de nascimento no registro.
Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
(Relator: José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018)
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4. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E DE EMPRESAS
MERCANTIS

(08/RCPJEM/1)

2165492-20.2017.8.26.0000 - Cumprimento de sentença. Agravada que

deixou de satisfazer condenação que lhe foi imposta, no prazo assinalado no título
executivo judicial. Alteração de denominação social que pressupõe a formalização do ato
perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sendo insuficiente a mera deliberação
desta intenção em assembleia extraordinária. Incidência de multa diária, que se mostra
pertinente, todavia proporcionalizá-la, por excessiva, na forma do § 1º, I, do art. 537 do
NCPC. Demais pleitos deduzidos pela agravante, de expedição de ofício à Biblioteca
Nacional, à Prefeitura de Campinas e ao "Google", que extrapolam aos limites objetivos e
subjetivos da coisa julgada, não comportando, por isso, acolhimento. Reforma parcial da
decisão agravada. Recurso parcialmente provido.
(Relator: Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Campinas - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2018)

(08/RCPJEM/2)

1006656-52.2016.8.26.0597 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ação que

visa registro de alteração de contrato social junto a JUCESP. Modificada a natureza da
sociedade com registro junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. Apelante que
era sócio de sociedade, tendo dela se retirado. Registro junto a JUCESP encerrado.
Princípio da continuidade que rege os registros públicos. O registro da retirada do apelante
só poderia ser feito junto ao novo registro, pois sua saída ocorreu anos após a conversão
da sociedade comercial em sociedade simples. Inviável a inserção de novos registros
junto a JUCESP, especialmente de atos posteriores a conversão da sociedade comercial
em sociedade simples. Informação no topo da ficha cadastral na JUCESP da conversão
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da sociedade para sociedade simples é informação suficiente para demonstrar nova
situação da empresa. Decisão mantida. Recurso improvido.
(Relator: Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público;
Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018)
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5. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

(08/RTD/1)

2009659-72.2018.8.26.0000 - Recuperação judicial – Travas bancárias - Cédula

de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de créditos – Ausência do registro
perante o Oficial do Registro de Títulos e Documentos - Requisito necessário para a
regular constituição da propriedade fiduciária e sua eficácia perante terceiros – Exclusão
prevista no §3º do artigo 49 da Lei 11.101/05 não caracterizada - Súmula 60 do TJSP –
Decisão mantida - Recurso desprovido.
(Relator: Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 11/04/2018)

(08/RTD/2)

2134156-95.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO DAS RECUPERANDAS CONTRA
EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO BANCO AGRAVADO. GARANTIA FIDUCIÁRIA.
REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BARUERI/SP. LOCAL
INDICADO PELAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS COMO SENDO O PRINCIPAL
ESTABELECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA DEVEDORA. PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO QUE TAMBÉM SE PROCESSA NA COMARCA DE BARUERI.
INSTRUMENTO FIRMADO EM SÃO PAULO. VALIDADE DO REGISTRO PARA FINS
DO ART. 1.361, §1º, CC, E SÚMULA Nº 60, TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/05/2018)

(08/RTD/3)

2176035-82.2017.8.26.0000 - Agravo de instrumento – Recuperação judicial –

Crédito originário de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária – Registro
do contrato em Cartório – Prescindibilidade – Entendimento do Superior Tribunal de
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Justiça adotado por esta 2ª Câmara Especializada de Direito Empresarial – Necessidade
de individualização do objeto da transferência – (CC, art. 1.362, IV) – Correta identificação
dos títulos cedidos – Crédito de natureza extraconcursal – Decisão reformada para
reclassificação do crédito originário da Cédula de Crédito Bancário nº 30522 123739914,
no percentual da garantia regularmente constituída (20%) – Amortização autorizada –
Recurso parcialmente provido.
(Relator: Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais;
Data do Julgamento: 09/04/2018)

(08/RTD/4)

1025205-07.2016.8.26.0405 - CHEQUES. Ação declaratória de inexistência de

negócio jurídico cumulada com indenização. Sentença de improcedência, com
consequente apelo do autor. Inadmissibilidade de declaração de inexistência do negócio
jurídico, como pretendido pelo apelante, uma vez incontroversamente emitido por ele os
títulos. Cancelamento do registro também inadmissível, pois efetivado para mera
conservação do documento, nos termos do artigo 127, VII, da lei Nº 6.015/73, a não se
confundir com protesto. Dano moral inocorrente, uma vez não demonstrada cobrança
exagerada, vexatória ou humilhante. Recurso não provido.
(Relator: Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2018)

(08/RTD/5)

2021174-07.2018.8.26.0000 - Execução de título executivo extrajudicial – Cédula

de crédito bancário – Apresentação do original em cartório para cumprir determinação
contida nos artigos 1.259 e 1.260 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de
Justiça. Cuidando-se de título registrado eletronicamente no Tabelionato de Registro de
títulos e documentos, é desnecessária a apresentação da via original do documento para
anotação de sua vinculação ao processo digital, principalmente porque somente se
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admite sua transmissão por endosso em preto, nos termos do § 1º do artigo 29, da Lei nº
10.931/04. Recurso provido.
(Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Porto Ferreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2018)

(08/RTD/6)

2066961-59.2018.8.26.0000 - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO QUE SE TRANSFERE
SOMENTE POR ENDOSSO EM PRETO (ART. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004) DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL – Existência do documento que
está demonstrada pelo certificado digital do registro do título de crédito perante o Registro
de Título e Documentos. Além disso, tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, o título é
transferível somente por endosso em preto, no qual se exige expressa identificação do
eventual endossatário (art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004). No caso em tela, se é próprio
credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A quem figura como exequente, presume-se
que o título não foi transferido a terceiro. Por fim, quando não apresentada a via original
do título de crédito ou de documento, nada impede que quando oportunizado o
contraditório, a parte adversa se manifeste sobre a validade ou autenticidade do
documento, quando então se impõe a apresentação do original. Daí porque a r. decisão
hostilizada se mostrar precipitada, vez que ainda sequer houve citação dos executados –
RECURSO PROVIDO.
(Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018)

(08/RTD/7)

1011247-19.2017.8.26.0566 - Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação

fiduciária. Ausência de apresentação do contrato original. Extinção da ação sem exame
de mérito com a determinação de devolução do bem apreendido. Desnecessidade de
apresentação do contrato original em ações de busca e apreensão fundadas em

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

alienação fiduciária. Ausência de questionamento pelo devedor quanto ao conteúdo ou
validez do próprio documento. Princípio da cartularidade que não pode ser avocado, por
não se tratar de título de circulação por endosso simples. Contrato que, aliás, fora
protestado em Ofício de Registro de Títulos e Documentos, fato que se serve para
emprestar fé pública ao documento. Comprovação da mora que nem sequer é objeto de
contestação pelo devedor. Ausência do documento original que não pode ser utilizada
como manobra a esconder a inadimplência sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé
contratual. Extinção inadequada do processo. Retorno à origem para prosseguimento do
feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
(Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018)

(08/RTD/8)

1001185-71.2016.8.26.0042 - RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. 1.
Constituição em mora. Validade. A comprovação da mora foi devidamente demonstrada
nos autos, por meio da notificação extrajudicial efetivada por cartório. Mora do devedor
fiduciante demonstrada. A carta registrada, remetida por intermédio do Cartório de Títulos
e Documentos de Comarca diversa da residência do devedor é meio hábil para a
comprovação da mora. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a
Lei de Registros Públicos e a Lei nº. 8.935/94 não impõem limites territoriais aos
registradores de Títulos e Documentos. 2. Purgação da mora. Para a purga da mora o
devedor deve depositar em juízo o valor das parcelas vencidas até o efetivo pagamento
com acréscimo dos encargos legais e contratuais, bem como o valor das custas
processuais e dos honorários advocatícios. A purgação da mora deve considerar a
integralidade da dívida. 3. Honorários advocatícios. Alteração. Impossibilidade. Fixados
dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença mantida. Recurso de apelação do
requerido não provido, majorada a verba honorária da parte adversa atento ao conteúdo
do parágrafo 11º do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

(Relator: Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 22/06/2018)

(08/RTD/9)

2114917-08.2017.8.26.0000 - Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de

coisas móveis futuras, a serem adquiridas com o valor do empréstimo. Contrato
devidamente registrado. Aditamento não registrado que não alterou os bens objetos da
garantia, ratificando integralmente a previsão do contrato principal. Pós-eficacização do
contrato de alienação fiduciária e constituição da propriedade fiduciária que ocorreram
antes do pedido de recuperação judicial. Crédito não sujeito à recuperação judicial.
Decisão reformada. Recurso provido.
(Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Bauru - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018)

(08/RTD/10)

2061159-80.2018.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C.C PEDIDO SUSPENSÃO DE
EXECUÇÃO/LEILÃO OU SEUS EFEITOS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE
INDEFERIU TUTELA A SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL OU DE SEUS
EFEITOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A
MORA E INTIMAÇÃO DOS RESPECTIVOS LEILÕES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA
MORA QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DO ARTIGO 26,
§3º, DA LEI 9514/97 – FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FALTA DE
DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. – PURGAÇÃO DA MORA QUE PODE SER
REALIZADA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
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(Relator: Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2018)

(08/RTD/11)

2252474-37.2017.8.26.0000 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO – Ajuizamento de ação revisional de contrato – PREJUDICIALIDADE
EXTERNA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Inadmissibilidade. "A simples propositura
da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380
do STJ). PROVA DA MORA – Existência – Art. 2º, § 2º, DL 911/69 – A lei não mais exige
que a notificação extrajudicial para comunicar o devedor de sua mora seja efetuada por
meio de Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Basta, para comprovação da
mora, que a missiva chegue ao domicílio do devedor, o que se comprova com o Aviso de
Recebimento (AR) assinado. RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 17/04/2018)

(08/RTD/12)

2059630-26.2018.8.26.0000 - Agravo de Instrumento. Gratuidade da justiça.

Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Benefício concedido ao
Agravante. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Liminar concedida. Certidão do
Oficial do Cartório ratificando a informação do correio acerca da entrega e do recebimento
da notificação no endereço constante no contrato. Validade. Notificação regular. Mora
comprovada. Recurso parcialmente provido.
(Relator: Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 15/05/2018)
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6. REGISTRO DE IMÓVEIS

(08/RI/1)

2065905-88.2018.8.26.0000 - *EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE.
BEM DE FAMÍLIA. 1. O imóvel utilizado pelo casal como residência é bem de família e,
portanto, não pode ser penhorado. Ausência de registro de impenhorabilidade do bem
junto ao cartório de registro de imóveis local não afeta esse direito. 2. Recurso provido.*
(Relator: Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018)

(08/RI/2)

2223439-32.2017.8.26.0000 - Execução de título extrajudicial. Carimbo "sem

efeito", lançado no título executivo pelo Cartório de Registro de Imóveis por erro no ato
registrário, não acarreta a nulidade do título, e já foi esclarecido. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(Relator: Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Monte Mor - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/04/2018)

(08/RI/3)

1037302-10.2014.8.26.0114

-

APELAÇÃO.

NULIDADE

DE

REGISTRO

IMOBILIÁRIO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTEMPORANEIDADE DE JUNTADA
DE DOCUMENTOS. Desnecessidade de desentranhamento. Precedente do STJ.
Manutenção dos documentos nos autos que não implica acolhimento das alegações que
visam demonstrar. Possibilidade de versarem sobre questões de ordem pública. Pedido
indeferido.

NULIDADE

DA

SENTENÇA.

Inocorrência.

Decisão

devidamente

fundamentada. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Cerceamento
de defesa não reconhecido. Princípio do livre convencimento motivado. Produção de
provas desnecessárias, quando já formado o convencimento do Juiz, que vai de encontro
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ao princípio da eficiência. Preliminares rejeitadas. NULIDADE DA PARTILHA. Inteligência
do art. 1784 do Código Civil. Pelo princípio da saisine o próprio defunto transmite ao
sucessor a propriedade e a posse da herança. Na medida em que em data anterior ao
óbito, o imóvel já havia sido alienado aos recorridos, por meio de escritura de compra e
venda, claramente se concluiu pela nulidade dos atos registrários de sobrepartilha R.01 e
R.02. Como corolário, descabida a lavratura da sobrepartilha e os registros que se
seguiram junto ao CRI, porque aos herdeiros não lhes fora transmitidos os direitos sobre o
imóvel. ADJUDICAÇÃO DE LOTE URBANO. Validade e eficácia da escritura de compra e
venda, que deverá ser levada a registro pelos adquirentes, ante a nulidade dos atos
registrários. Observância do princípio da continuidade dos atos registrários. Transcurso do
tempo que não atinge o direito dos recorridos. Acolhimento do pedido autoral por
fundamentação diversa daquela constante da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018)

(08/RI/4)

1003453-90.2014.8.26.0132 - APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada

com anulatória de ato jurídico. Sentença de improcedência. Contrato de gaveta.
Instrumento particular de compromisso de compra e venda sem reconhecimento das
assinaturas nele apostas e sem apresentação do documento para registro junto ao
Cartório de Registro de Imóveis. Inexistência de documento nos autos que indique
pagamento da avença por parte dos autores. Não resgate de nota promissória. Cheques
de terceiros depositados em conta de parente do requerido que não podem ser
considerados para efeito de quitação da divida. Bem que posteriormente foi alienado para
terceiros. Título devidamente levado a registro, nos termos da lei. Simulação não
comprovada. Impossibilidade de declaração de nulidade ou ineficácia, em face dos
autores. Artigo 1.245 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018)

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

(08/RI/5)

1000963-47.2016.8.26.0481 - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - RECONVENÇÃO -

Autor/reconvindo que ingressou com ação reivindicatória, postulando a desocupação do
sítio de 140 has, que alega ser de sua propriedade - Contrato particular de compra e
venda celebrado entre o proprietário originário e terceira pessoa, que posteriormente
vendeu o imóvel ao autor - Autor que é neto do proprietário originário - Circunstâncias que
revelam a ocorrência de negócio simulado - Autor que se serviu de interposta pessoa para
figurar como comprador intermediário do imóvel, a fim de camuflar a transmissão direta do
avô para o neto e, com isso, evitar a transmissão da herança aos demais sucessores Contratos particulares de compra e venda sem reconhecimento de firma dos contratantes
e sem indicação ou qualificação das testemunhas - Menção de que o valor do negócio foi
pago em dinheiro, sem a prova da origem e de saques ou depósitos bancários - Imóvel
não declarado à Receita Federal por nenhum dos compradores - Depoimento prestado
pelo terceiro que figurou como comprador em outra ação envolvendo a posse do mesmo
bem, em que ele confirmou que nunca teve a intenção de morar no imóvel, tendo
comprado apenas com a intenção de 'vender logo' - Não bastasse a nulidade decorrente
do negócio simulado, há irregularidade com relação à lavratura da escritura, pois o autor,
na ocasião, tinha apenas cinco anos de idade - Ausência de prova da origem do valor
para a aquisição e ausência de sua genitora no ato notarial - Afronta ao art. 1.690 do
Código Civil e do item 41, alínea 'e', do Capítulo XIV das Normas de Serviço da
Corregedoria de Justiça - Escritura de re-ratificação lavrada após o falecimento do
proprietário originário - Sentença reformada para decretar a nulidade dos contratos
particulares de compra e venda, das respectivas escrituras e do registro na matrícula do
imóvel - Improcedência da ação reivindicatória e procedência da reconvenção - Inversão
do ônus da sucumbência - RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO DESPROVIDO.
RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES PROVIDO.
(Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/06/2018)
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(08/RI/6)

1015602-55.2015.8.26.0562 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE

REGISTRO DE IMÓVEL. Sentença de procedência, para declarar nulo o registro R. 04
realizado na matrícula do imóvel referente à venda aos réus. Sentença retificou o valor da
causa para R$ 555.000,00, pois não considerado o pedido de danos morais.
Sucumbência recíproca. Apelam os autores, pugnando pelos danos morais; valor dos
honorários dos seus advogados deve ser fixado com base na condenação por danos
morais e de acordo com o proveito econômico. Apelam os réus, alegando ser caso de
suspensão do feito, até que seja julgada ação revocatória referente a um dos imóveis;
devem ser declarados titulares de domínio do imóvel da Rua Djalma Dutra nº 26,
reconhecendo-se a licitude do negócio jurídico que desencadeou o registro impugnado
nesta ação; caso de inversão dos ônus da sucumbência. Descabimento dos apelos.
Suspensão do feito. Insubsistência. Deserção do recurso dos autores, Inocorrência.
Recolheram as custas recursais de acordo com o previsto na sentença. Bem foi vendido a
terceiros, além dos próprios autores, sendo caso de declarar a nulidade da transação do
registro no cartório de imóveis. Mantida a sentença. Motivação da sentença adotada como
fundamentação do julgamento em segundo grau. Adoção do art. 252 do RITJ. Recurso
improvidos.
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018)

(08/RI/7)

0002688-91.2003.8.26.0498 - APELAÇÃO – Retificação de registro imobiliário –

Procedência – Decisão mantida. 1. Preliminar: Cerceamento de defesa – Inocorrência –
Julgamento antecipado que é faculdade do Magistrado, sem que isso importe em
qualquer nulidade – 2. Mérito: Pretensão de retificação em matrícula de área perimétrica
de imóvel rural pertencente aos autores – 2.1. Área da propriedade dos autores – Imóvel
originário que possuía 83,65 alqueires "mais ou menos", conforme indicado na matrícula –
Após o desmembramento de parte da área e o destaque de duas glebas, restaram 21,00
alqueires, que foram doados aos autores – Autores que alegam que a área remanescente

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
32

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

possui, na verdade, 24,72 alqueires – Perícia que apurou que a diferença de 3,72
alqueires (localizada ao norte da propriedade) se aproxima da área de 2,44 alqueires que
restou após o desmembramento e o destaque de glebas da área originária, cuja dimensão
indicada na matrícula não é exata, mas aproximada (83,65 alqueires "mais ou menos") –
Pedido de retificação acolhido – 2.2. Invasão do imóvel confrontante dos réus –
Inocorrência – Laudo que afastou a alegação de invasão pelos autores do imóvel
confrontante dos réus (localizada ao sul da propriedade) – Imóvel dos réus que foi
descrito de forma precária na respectiva matrícula, sem indicação de dados de rumos e
distâncias – Imagens aéreas dos imóveis trazidas pelo perito datadas de 1971, 1988 e
2013, que demonstram que não houve alteração na divisa entre as propriedades dos
autores e dos réus desde a primeira data – Inexistência de indícios de remoção da cerca
de divisa entre os imóveis – Réus que não se desincumbiram de seu ônus probatório
(CPC, art. 373, II). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 07/06/2018)

(08/RI/8)

1010590-31.2016.8.26.0625 - Julgamento com turma ampliada (art. 942, do CPC).

É intuitiva a necessidade de alvará judicial para que proprietária de fração ideal concorde
com retificação administrativa de matrícula, para inserção do atualizado levantamento
planimétrico e memorial descritivo. Item 138, Subseção IV, do Capítulo XX, das Normas
da Corregedoria para Extrajudiciais. Provimento, emitindo-se alvará para que a curadora
concorde com a retificação interna, desde que não implique alteração de área (para
menor) e ou divisão da propriedade.
(Relator: Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Pindamonhangaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018)
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(08/RI/9)

1051800-78.2017.8.26.0576 - Aquisição de imóvel. Registro imobiliário. Comprador

deve suportar os custos envolvendo a compra e venda. Despesa específica abrangendo o
cancelamento de hipoteca, tendo como credora instituição financeira e devedora a
construtora/vendedora, deve ser suportada pela vendedora. Restituição do valor
correspondente em condições de prevalecer. Apelo provido.
(Relator: Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2018)

(08/RI/10)

2207403-46.2016.8.26.0000

-

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA C.C. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando à ré, ora agravada, o
cancelamento da hipoteca e lavratura da escritura do imóvel, tudo no prazo de 15 dias,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento. Inconformismo.
Alegação de julgamento extra petita. Não verificação. Impossibilidade de se determinar ao
Cartório de Registro de Imóveis o cancelamento da hipoteca (e a respectiva averbação),
tal como pleiteado, sem que o credor hipotecário participe da relação jurídica. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Pindamonhangaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2018)

(08/RI/11)

1003465-35.2017.8.26.0218

-

APELAÇÃO

-

PEDIDO

DE

PRODUÇÃO

ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA - APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA SENTENÇA

DE

HOMOLOGAÇÃO

DA

PROVA

PRODUZIDA

-

RECURSO

-

DESNECESSIDADE DA LITIGIOSIDADE - COMPROVAÇÃO QUE PODE SER OBTIDA
JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, DIANTE DA CÉDULA DE
CRÉDITO HIPOTECÁRIO PARA AFERIÇÃO DO PERÍODO DO PLANO ECONÔMICO,
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CUJOS SLIPS DEVEM SER EXIBIDOS EM FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO
SINGULAR - FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO
DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PREJUDICADO, COM OBSERVAÇÃO.
(Relator: Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/04/2018)

(08/RI/12)

1015009-73.2017.8.26.0071 - Apelação. Servidão de passagem. Ação de

manutenção de uso de acesso (servidão de passagem) com pedido de tutela de urgência.
Pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo indeferido. Preliminar de cerceamento
de defesa rejeitada. Servidão de passagem comprovada. Desnecessidade de registro da
servidão na matrícula do imóvel, em decorrência do decurso do tempo. Aplicação da
Súmula 415 do STF. Alegação de violação ao direito constitucional à privacidade. Não
ocorrência. Ausência de hierarquia entre normas constitucionais. Aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para dar solução à lide. Arguição de violação de lei
municipal. Inovação recursal. Preclusão temporal quanto à juntada dos documentos
apresentados com o recurso de apelação. Impossibilidade de apreciação como meio de
prova. Pedido de condenação por litigância de má-fé afastado. Sentença de procedência
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido.
(Relator: Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018)

(08/RI/13)

1010126-15.2017.8.26.0320 - APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel – Princípio da
Causalidade – Embargantes deram causa à constrição indevida do imóvel, ao não
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efetuarem o devido registro no cartório de imóveis – Precedentes do C. STJ, recurso
repetitivo, REsp 1.452.840/SP - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018)

(08/RI/14)

2014230-86.2018.8.26.0000 - EMBARGOS DE TERCEIRO – Suspensão da carta

de arrematação – Possibilidade - Registro da carta de arrematação que deve ser
suspenso para evitar prejuízos a terceiros interessados – Decisão mantida – Recurso não
provido
(Relator: Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2018)

(08/RI/15)

2026495-23.2018.8.26.0000

-

COMPETÊNCIA

RECURSAL

–

Ação

de

cancelamento de procedimento expropriatório que tramita em Cartório de Registro de
Imóveis - Decisão agravada que deferiu tutela antecipada requerida para suspender os
leilões extrajudiciais do imóvel dado em garantia de mútuo bancário – Não se questiona o
mútuo bancário, mas a alienação fiduciária em garantia – Discussão voltada ao
procedimento de execução extrajudicial da garantia – Exame do tema recursal, nos
termos do art. 5º, III.3, da Resolução 623/2013, compete a uma das Câmaras deste
Tribunal de Justiça dentre aquelas formadas da 25ª a 36ª - Terceira Subseção – Recurso
não conhecido – Remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
competentes.
(Relator: Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018)

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

(08/RI/16)

1001440-72.2017.8.26.0566 - Imissão na posse e indenização. Alienação

fiduciária. Lei nº 9.514/97. Autores que adquiriram o imóvel em leilão extrajudicial, mas
não efetivaram a transcrição no cartório de Registro de Imóvel. Ausência de comprovação
de domínio sobre o bem. Impossibilidade de imitir na posse aquele que não demonstra ter
a sua propriedade. Inteligência do art. 30, caput, da Lei 9.514/97. Recurso provido para
julgar a ação improcedente.
(Relator: Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de
São Carlos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2018)

(08/RI/17)

1006715-98.2015.8.26.0007 - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO –

Ocupação do imóvel pelos requeridos, em razão de contrato particular de compra e
venda, levado a registro junto ao Cartório de Registro de Imóvel, sendo o imóvel dado em
alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal – Documento que não tem validade,
pois a vendedora não era mais a proprietário do imóvel – Venda que foi intermediada por
corretor que confirmou que os requeridos, antes de adquirir o imóvel da Sra. Aparecida
(antiga proprietária), tinham pleno conhecimento de que tal bem não mais lhe pertencia –
Ausência de boa-fé – Esbulho caracterizado – Sentença de procedência mantida –
RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018)

(08/RI/18)

1066250-96.2017.8.26.0100 - EMBARGOS DE TERCEIRO. Execução. Alienação

de imóvel. Fraude. Penhora. Improcedência. Insurgência dos embargantes. O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, consoante os termos da Súmula 375, do
STJ. Inexistência de prévio conhecimento do adquirente acerca de eventual ação de
execução ou constrição judicial sobre o bem que se pretendia adquirir. Irrelevância de que
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já houvesse ação pendente em face do alienante ao tempo da transferência da
propriedade. Ônus de provar a má-fé do adquirente atribuível ao credor. SENTENÇA
REFORMADA. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
(Relator: Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018)

(08/RI/19)

2050403-12.2018.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECEU A
OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DE PROVA DE MÁ-FÉ DO
TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO, NOS
TERMOS DA SÚMULA 375, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
(Relator: Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2018)

(08/RI/20)

1001227-84.2016.8.26.0248 - APELAÇÃO CÍVEL – Embargos de Terceiro –

Fraude à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante –
Cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção de prova oral. Suficiência da prova
documental – Pretensão de liberação da penhora efetuada nos autos da execução de
título extrajudicial execução – Aplicabilidade da Súmula n° 375, do C. Superior Tribunal de
Justiça e do julgamento do recurso repetitivo (Tema: 243) REsp. n° 956.743/PR.
Aquisição do imóvel que ocorreu anteriormente ao registro de penhora ou de qualquer
outro gravame sobre o bem imóvel na respectiva matrícula. Prevalência da boa-fé do
terceiro adquirente. Precedentes jurisprudenciais. Embargado que não se desincumbiu do
ônus que lhe competia. Conluio entre a embargante e os executados que não restou
demonstrado. Fraude à execução não configurada. Constrição judicial insubsistente –
Sentença reformada, com a inversão do ônus sucumbencial - Recurso provido.
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(Relatora: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2018)

(08/RI/21)

1011278-85.2017.8.26.0292 - EMBARGOS DE TERCEIRO. Bem imóvel.

Alienação pelo devedor após a propositura da execução, mas antes da citação válida.
Insuficiência para configurar fraude à execução. Necessidade de comprovação do
consilium fraudis e que a ação existente pudesse levar o alienante à insolvência. Recurso
provido para acolher os embargos e levantar a penhora que recaiu sobre o bem. "Ausente
o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o imóvel, não se pode supor que as
partes contratantes agiram em consilium fraudis. Para tanto, é necessária a
demonstração, por parte do credor, de que o comprador tinha conhecimento da existência
da execução contra o alienante ou agiu em conluio com o devedor-vendedor, sendo
insuficiente o argumento de que a venda foi realizada após a propositura da execução".
(Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018)

(08/RI/22)

2031298-49.2018.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR

QUANTIA CERTA. PENHORA DE IMÓVEL. VALIDADE. Pretensão da agravante em
desconstituir a determinação da penhora de imóvel. Alegação da agravante de que é
casada em regime de comunhão universal de bens e que ela e seu cônjuge não foram
intimados para a impugnação à penhora. Decisão agravada que determinou a expedição
de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação de fraude à execução.
Preliminar de falta dos requisitos do art. 1.016, IV, do CPC afastada. Justiça gratuita
concedida somente para interposição do agravo de instrumento (art. 98, § 5º, do CPC).
No mérito, descabido o inconformismo da agravante. Intimação correta da patrona da
executada, mediante publicação no Diário Oficial. Advogada que se quedou inerte,
ocorrendo a preclusão do direito à impugnação. Intimação do cônjuge da agravante da
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penhora, para os devidos fins, determinada no próprio despacho agravado. Ausência de
nulidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
(Relator: Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro
de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/05/2018)

(08/RI/23)

1028316-85.2016.8.26.0053 - Apelação – Ação de tutela de urgência - ITBI –

Alegação do contribuinte de que a Administração não tem condições de analisar em
tempo razoável pedido de reconhecimento de não incidência do ITBI em relação a imóvel
de sua propriedade que foi dado em garantia hipotecária em contrato firmado com o
BNDES – Contrato com o BNDES que dependia do registro da hipoteca para liberação de
vultosa quantia contratada - Registro da hipoteca perante o cartório de Registro de
Imóveis que exige apresentação da certidão de isenção expedida pela Prefeitura - Imóvel
transmitido ao contribuinte em razão de incorporação societária (art. 156, §2º, I, da CF e
art. 36 do CTN) – Discussão recursal que recai exclusivamente sobre o causador da ação
a fim de imputar a ele o pagamento das verbas sucumbenciais - Incorporação do imóvel
que se deu quatro anos antes do contrato com o BNDES - Honorários devidos pela autora
da ação que, embora vencedora da causa, deixou para regularizar o imóvel quando lhe foi
necessário - Aplicação do princípio da causalidade - Sentença reformada - Recurso
provido.
(Relator: Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/04/2018)

(08/RI/24)

1007464-78.2016.8.26.0590 - ITBI -- Imóvel arrematado em hasta pública - Base

de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição judicial ou do valor venal
do bem, prevalecendo o maior – Momento de ocorrência do fato gerador: registro da carta
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de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis -- Precedentes do STJ e desta C.
Câmara - RECURSO PROVIDO
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São
Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018)

(08/RI/25)

1031571-19.2017.8.26.0602 - APELAÇÃO – Ação declaratória – Município de

Sorocaba - ITBI – Arrematação do imóvel em hasta pública – Base de cálculo – Valor da
arrematação do bem, e não o valor venal do imóvel – Fato gerador – Obrigação tributária
que nasce com o registro do título translativo da propriedade no cartório de imóveis –
Indevidos encargos moratórios anteriores ao registro – Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
(Relator: Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público;
Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2018)

(08/RI/26)

1002549-58.2016.8.26.0081 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Imposto

Predial Urbano, Taxa de Incêndio e Taxa de Limpeza Pública – Exercícios de 2012 a
2015 - Ilegitimidade passiva – Contrato de alienação fiduciária levado a registro Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que
deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedente do E. STJ Sentença reformada, com inversão da sucumbência - Apelo provido.
(Relator: Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de
Adamantina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2018)
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7.

RESPONSABILIDADE

CIVIL

DOS

TABELIÃES

E

REGISTRADORES

7.1. RESPONSABILIDADE CIVIL

(08/RCTR/1)

2197465-90.2017.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de

anulação de registro civil – Conhecimento do recurso apenas no que toca ao pedido de
denunciação da lide ao registrador do Cartório de Registro Civil de Cubatão/SP – Demais
pedidos que não são objeto da decisão agravada e/ou não se enquadram em quaisquer
das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil –
Ilegitimidade do Cartório de Registro Civil de Cubatão para responder essa ação Inadmissibilidade do instituto da denunciação da lide, cujo pressuposto é que a demanda
principal seja de natureza condenatória - Decisão mantida - Recurso conhecido apenas
em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Cubatão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018)

(08/RCTR/2)

1008402-65.2015.8.26.0604 - RECURSO DOS CORRÉUS - Ação de

indenização por danos morais e materiais - Alegação de serem representantes legais de
Bruna Gamberini Mardones (menor) e, no dia 27/06/2015, Bruna deveria embarcar para
uma viagem internacional, para fazer intercâmbio em outro País, tiveram de providenciar
documentação para a viagem - Exigência de um dos documentos de reconhecimento de
firma dos autores, realizado no Ofício Extrajudicial com delegação para a correquerida
Ana Maria Falcone, onde trabalha o correquerido Felipe Pereira - No momento do
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embarque descobriram que o reconhecimento de firma para um dos nomes estava errado
e, com isso, a saída de Bruna do País foi obstada - Tiveram de providenciar, no dia
seguinte, toda a documentação necessária para que ela pudesse viajar – Prejuízos
materiais e morais. Preliminares recursais dos corréus (legitimidade passiva "ad causam
da FESP, cerceamento de defesa e intempestividade da defesa dos Tabeliães),
afastadas. Responsabilidade da pessoa física do tabelião/notário - Em se tratando de
atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a
responsabilidade objetiva é do notário, no que assume posição semelhante à das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos - Exegese do artigo 22 da Lei
nº 8.935/1994 - Comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a conduta Indenização que se impõe. Danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Assim,
comprovada a falha na prestação do serviço, caracterizada está a responsabilidade dos
corréus em indenizarem os danos morais/materiais causados aos autores - Sendo estes
valores hábeis a atender ao binômio de compensação dos danos suportados pelos
autores, além de reprimir desagradáveis condutas similares por parte dos corréus, sem
que seja fonte de enriquecimento sem causa por parte daqueles - Valores que atendem
os requisitos legais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E.
STJ e do C. STF – Sentença mantida – Recurso dos corréus, improvido.
(Relator: Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro
de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018)

(08/RCTR/3)

1117565-03.2016.8.26.0100 - APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –

COBRANÇA DIRIGIDA À SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – Operadora ré cobra prestações do
seguro saúde inadimplidas em ação onde, a princípio, teve como litisconsorte passivo o 10º Oficial
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica – Contrato firmado pelo anterior
presposto da serventia extrajudicial – Pedido de alteração do polo passivo em réplica – Sentença
julgou extinto o processo diante da ilegitimidade da serventia extrajudicial e improcedentes os
pedidos suscitados em face da ré, atual delegatária que passou a figurar como litisconsorte.
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Rejeitado pelo juízo a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo – Insurgência da
requerente apelante – NÃO CABIMENTO – Atual delegatária que foi incluída no polo passivo, mas
não firmou o contrato cujas prestações são cobradas, nem obteve qualquer vantagem. Não pode
ser responsabilizada pelos atos de anterior titular ou preposto da serventia, o qual firmou e não
cancelou o contrato, ainda que o inadimplemento tenha se dado durante o período posterior à
assunção do ofício extrajudicial – Ilegitimidade passiva do atual titular do serviço notarial ou
registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular – Precedentes – Sentença mantida
– Honorários recursais – No que se refere aos honorários advocatícios, persistindo a sucumbência
da apelante, majora-se a verba arbitrada, por equidade, de R$ 2.000,00 para R$ 2.400,00 –
Recurso da operadora ré não provido.
(Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2018)

(08/RCTR/4)

1003346-52.2016.8.26.0269 - APELAÇÃO CÍVEL – Pretendidas indenizações por

danos materiais e morais por falha na prestação de serviço notarial – Sentença de improcedência
– Inconformismo do autor – Demonstrado o regular cumprimento das normas que regem o serviço
notarial – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(Relator: José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapetininga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018)

(08/RCTR/5)

1018645-60.2017.8.26.0002 - RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral –

Serviço notarial – Inexistência de registro de nascimento em assento apropriado –
Responsabilidade subjetiva do tabelião (art. 22, Lei n. 8.935/94) – Conduta ilícita e nexo
causal não configurados – Indenização indevida - Pedido improcedente – Recurso
desprovido.
(Relator: Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 16/04/2018)
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(08/RCTR/6)

2178887-79.2017.8.26.0000 - Agravo de instrumento. Ação de obrigação de

fazer c.c. indenização ajuizada por promissários compradores contra promitentes
vendedores. Insurgência contra decisão que indeferiu denunciação à lide, para inclusão
do tabelião de notas e do oficial de registro de imóveis no pólo passivo da demanda.
Decisão mantida. Não preenchimento dos requisitos para a denunciação. Inteligência do
artigo 125, II, CPC. Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos
legais e constitucionais. Recurso não provido.
(Relator: Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018)

(08/RCTR/7)

1024020-26.2015.8.26.0224

-

APELAÇÃO.

AÇÃO

COMINATÓRIA

E

INDENIZATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Ocorrência. Relação jurídica que se enquadra no contexto consumerista. Preliminar
rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. Contrato de
compra e venda e alienação fiduciária averbados em matrícula diversa daquela da
unidade compromissada. Erro que decorreu de conduta imputável aos apelantes,
conforme indicado pelo próprio Oficial do Cartório de Registro de Imóveis. Situação que
inviabilizou a imediata transferência de titularidade. Responsabilidade civil caracterizada.
Cancelamento dos registros equivocamente realizados mantido, assim como o dever de
outorgar a escritura definitiva do bem aos apelados, tendo em vista a quitação total do
preço ajustado. DANO MORAL. Inexistência de lesão a direito personalíssimo. Sentença
reformada neste ponto. SUCUMBÊNCIA. Decaimento de ambas as partes. Fixação da
sucumbência recíproca. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Guarulhos -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2018)
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(08/RCTR/8)

0084078-04.2012.8.26.0002 - APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária –

Responsabilidade civil – Ato praticado por notário – Desempenho de funções estatais, por
delegação – Preliminares afastadas – Cerceio de defesa e nulidade da sentença –
Inocorrência - Mérito – Negócio jurídico invalidado em razão de prática de ato fraudulento
– Perda de propriedade imobiliária que supera o mero dissabor – Dano moral indenizável
– Responsabilidade objetiva do Tabelião – Fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº
13286/16, que alterou a redação da Lei 8.935/94 para prever a responsabilidade subjetiva
do Tabelião – Incidência, ademais, do artigo 37, § 6º da Constituição Federal - Sentença
mantida – Recurso desprovido.
(Relator: José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2018)

(08/RCTR/9)

0004487-86.2018.8.26.0000 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

Ação de indenização por ato ilícito ajuizada contra Tabelião de Notas e Oficial de
Registros Públicos – Matéria de direito privado – Cartórios extrajudiciais são pessoas
jurídicas de direito privado – Ausência de foro privativo – Aplicação da Súmulas 73 do
TJSP – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito acolhido – Competente o
suscitado (4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos).
(Relator: Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018)

(08/RCTR/10)

1012195-35.2016.8.26.0003 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. Propositura contra o tabelião do Registro Civil do Jabaquara, responsável por
registrar o casamento do marido da autora com outra mulher. Ciência do fato em
09.11.2011. Propositura da ação em fevereiro de 2016. Reconhecimento da prescrição
trienal. Extinção com resolução de mérito. Redistribuição por força da Resolução nº
737/2016 e Portaria nº 02/2017. Apela a autora, alegando não ocorrência da prescrição; o
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pleito de danos morais foi afastado na ação de divórcio somente em 21.10.2014; houve
comprovação do dano e do nexo de causalidade. Descabimento. Prescrição trienal.
Ciência do fato em 09.11.2011, início da fluência do prazo prescricional (art. 189, CC).
Prescrição trienal ocorrida em 09.11.2014 (art. 206, § 3º, v, CC). Ação proposta somente
em fevereiro/2016. Inteligência de que o reconhecimento da bigamia ou a anulação do
casamento não são pré-requisitos ao ajuizamento da indenizatória. O divórcio foi proposto
somente contra o marido, inviabilizando a responsabilização do tabelião. Manutenção da
extinção. Honorários advocatícios recursais. Majoração de 10% para 15% sobre o valor
da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, CPC. Recurso improvido
(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 31ª Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
12/04/2018)

(08/RCTR/11)

1001815-56.2015.8.26.0271 - RESPONSABILIDADE CIVIL Tabelionato de

Notas e Protestos – Titular – Instauração de PAD – Sigilo – Violação – Não comprovação
– Danos morais – Impossibilidade: -- Não há dano moral indenizável, pois a própria
atividade dotada de fé pública a que se dedica o Tabelião o expõe a maior publicidade
dos atos que lhe são atribuídos em prol da segurança da comunidade.
(Relatora: Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público;
Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018)

(08/RCTR/12)

0941568-88.2012.8.26.0506 - AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de danos

morais e materiais – Tabelião de Notas – Ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado de
São Paulo reconhecida – A responsabilidade da Fazenda Pública é subsidiária, atuando
apenas diante da insolvência da pessoa física, agente do serviço notarial, uma vez que o
poder público age como delegante – Recurso provido.
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(Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/06/2018)

(08/RCTR/13)

1003750-16.2016.8.26.0201 - Ação de Indenização fundada em danos

materiais e morais. Extinção da ação proposta em face do cartório extrajudicial de ofício,
diante da impossibilidade de se equipará-lo ás pessoas mencionadas no art. 75 do CPC.
Indenização descabida, pois o erro que motivou o registro deu-se por culpa exclusiva da
declarante quando da lavratura da certidão de óbito de sua falecida irmã. De mais a mais,
ausência de danos materiais decorridos do fato, e tampouco morais Recurso negado.
(Relatora: Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Garça - 3ª Vara; Data do Julgamento: 22/05/2018)

(08/RCTR/14)

1026494-46.2017.8.26.0564

-

APELAÇÃO.

COMPRA

E

VENDA.

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE FOI DESAPOSSADO DE SEU BEM POR
ESTELIONATÁRIO.

FALSÁRIO

QUE,

PORTANDO

DOCUMENTO

FALSO,

IDENTIFICOU-SE COMO PROPRIETÁRIO E O ALIENOU A TERCEIRO, REALIZANDO
A RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.

ALEGAÇÃO

DE

DEFICIÊNCIA

NA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO

DA

SEGURADORA E DO TABELIONATO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Todos os envolvidos
nos eventos descritos nos autos foram enganados por estelionatário. 2.- O autor entregou
o veículo para o comprador, retendo o documento de transferência, por considerar que
esta atitude o protegeria em caso de não pagamento do preço. Todavia, o estelionatário,
portando documento falso, identificou-se como proprietário do veículo e o vendeu a
terceiro. Realizou o reconhecimento de firma por autenticidade junto ao 1° Tabelionato de
Notas de Protestos de Garuva. É certo que a assinatura reconhecida no documento de
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transferência do veículo era diversa da do verdadeiro proprietário. 3.- Todavia, não havia
como o notário constatar tal fato, pois o meliante apresentou documento de identidade
que se assemelhava com o oficial. Não se pode exigir que o notário seja perito
grafotécnico ou documentoscópico. Laudo documentoscópico juntado aos autos
constatou que o documento questionado apresentava espelho (papel suporte) autêntico,
porém, com divergência no tipo de impressão do número de série, com características de
tratar-se de furto de espelho em branco, e posterior impressão do número de série e
demais dados. 4.- Também inexiste nos autos prova de que a seguradora permitiu acesso
ao comprador do veículo, bem como ao respectivo patrono, a informações do autor. Tudo
evidencia que o patrono do comprador do veículo teve acesso ao número do sinistro e ao
CPF do autor em razão da ação ajuizada pelo próprio, onde tais dados foram informados.
De posse de tais informações, obteve acesso a documentos que foram utilizados contra o
autor em ação judicial. Além disso, ao contrário do que sustenta o autor, a seguradora
não aconselhou que o comprador lavrasse boletim de ocorrência imputando a ele fato
criminoso, mas apenas que procurasse a Delegacia de Polícia para obter orientação.
Nesse passo, não houve qualquer atitude da seguradora que tenha causado ao autor
ofensa à sua esfera imaterial.
(Relator: Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018)

(08/RCTR/15)

0001289-80.2014.8.26.0097 - *Indenização – danos morais – quitação de

dívida levada a protesto – falha do serviço notarial em não comunicar o cancelamento do
protesto após o pagamento – descumprimento do art. 102 das Normas de Serviços da
Corregedoria Geral de Justiça – indenização devida – fixação em R$5.000,00, com
correção monetária a partir da sentença – Súmula 362 do STJ - – valor condizente com as
peculiaridades do caso concreto – sentença mantida por seus próprios fundamentos recurso improvido.*
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(Relator: Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/06/2018)

7.2. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

(08/RATR/1)

1031157-19.2017.8.26.0053 - APOSENTADORIA – ADMINISTRATIVO – SERVENTIA

EXTRAJUDICIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REENQUADRAMENTO DA COMARCA
DE RIBEIRÃO PRETO PARA ENTRÂNCIA FINAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
980/2005 – Pretensão do autor para que haja automática elevação de suas contribuições
previdenciárias e consequente aumento em sua remuneração, decorrente do pretendido
reenquadramento da Comarca onde se localiza a serventia extrajudicial em que atuava, de
terceira, para a entrância final – Inadmissibilidade – A LCE nº 980/2005 se limitou a proceder à
reorganização das entrâncias, não implicando em reenquadramento ou elevação de entrâncias,
como pretendido pelo autor, a afastar a aplicação do art. 45, § 3º, da Lei Estadual nº 10.393/1970,
e o automático aumento ali consignado – Entendimento esposado pela Turma Especial da Seção
de Direito Público desta Corte em Assunção de Incompetência nº 0144786-65.2008.8.26.0000 –
Sucumbência redimensionada – Sentença reformada – Recurso provido.
(Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018)

(08/RATR/2)

1000305-23.2016.8.26.0481 - APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL –
SUBMISSÃO A REGIME HÍBRIDO - Pretensão de que seja declarado inválido o ato de demissão
do Cartório Extrajudicial, por não ter sido observado o devido processo legal – Regime híbrido que
atrai a competência da Justiça Comum e a incidência de normas aplicáveis aos servidores
estatutários. PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Aplicação do prazo prescricional do Decreto 20.910/32
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ao caso – Ato de demissão ocorrido em 2006, tendo a ação sido proposta em 2016. Sentença de
improcedência pelo reconhecimento da prescrição mantida. Recurso desprovido.
(Relator: Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/05/2018)

(08/RATR/3)

0031038-53.2012.8.26.0602 - APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVENTIA

EXTRAJUDICIAL – APOSENTADORIA – Funcionário de Serventia Extrajudicial – Pretensão de
reclassificação e revisão dos proventos – Lei Complementar Estadual nº 980/05 – Impossibilidade
– Ausência de elevação da classe da Serventia – Tema julgado pelo Assunção de Competência nº
0144786-65.2008.8.26.0000 – Sentença de procedência reformada – Apelação e Reexame
Necessário providos.
(Relatora: Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2018)

(08/RATR/4)

0042581-40.2017.8.26.0000 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de

anulação de dispensa cumulada com reintegração às funções e de cobrança, proposta por exservidor estatutário em face do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos – Delegação Pública de
Serviço – Questão atinente à administração e gestão do Tabelionato e em relação a ex-servidor
estatutário – Competência das Varas de Fazenda Pública – Posição da Câmara Especial na
interpretação do art. 35, inciso I, do Código Judiciário do Estado de São Paulo – Conflito
conhecido para declarar a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos.
(Relator: Fernando Torres Garcia (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/05/2018)

(08/RATR/5) 0035653-35.2015.8.26.0100

- Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil.

Serventia extrajudicial – Escrevente submetido ao regime administrativo especial dispensado sem
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regular processo administrativo disciplinar – Pretensão voltada ao reconhecimento de vínculo
empregatício desde 20.09.1971, bem como ao recebimento de diferenças salariais, licençaprêmio, indenização na forma do Provimento 14/91 da CGJESP e indenização por danos morais e
materiais – Razões recursais que vertem tão-somente à licença-prêmio e à indenização prevista
no Provimento 14/91, da CGJESP – Incidência do princípio geral dos recursos tantum devolutum
quantum appellatum. Indenização – Capítulo I, artigo 49, do Provimento nº 14/91 da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que assegura indenização correspondente a um mês de
salário para cada ano de serviço. Licença-prêmio – Art. 209 da L. 10.261/68 – Benefício concedido
a cada cinco anos de exercício ininterrupto sem nenhuma penalidade administrativa – Faltas
injustificadas nos anos de 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981 e 1982 – Períodos
aquisitivos interrompidos – Inviabilidade de concessão do premio de assiduidade. Honorários
advocatícios – Pedido julgado improcedente, com honorários fixados em R$ 2.5000,00 – Razões
recursais voltadas à majoração da verba honorária – Acolhimento parcial do apelo do requerente
que implica em modificação da sucumbência – Recurso prejudicado. Dá-se parcial provimento ao
recurso do requerente, prejudicado o recurso do requerido.
(Relator: Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2018)

(08/RATR/6)

1011671-90.2015.8.26.0482 - COMPETÊNCIA RECURSAL. ESCREVENTE DE

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA AJUIZADA
CONTRA O TABELIÃO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO
NUMERADAS DE 1 A 13. RECURSO NÃO CONHECIDO. Competência recursal.
Escrevente de Serventia Extrajudicial. Relação empregatícia. Cobrança ajuizada contra o
Tabelião. Competência das Câmaras de Direito Público, numeradas de 1 a 13. Recurso
não conhecido.
(Relator: J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018)

DGJUD – DIRETORIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

7.3 RESPONSABILIDADE CRIMINAL

(08/RCrimTR/1)

0044566-59.2015.8.26.0050 - Falsificação de selo ou sinal público.

Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Dolo que decorre da vontade livre e
consciente de autenticar a assinatura sem o suporte documental necessário. Perdão
judicial que não se aplica. Rol legal inviável de ampliação pelo judiciário. Condição de
funcionário público. Escrevente de cartório de registro que exerce função pública e, por
este motivo, é equiparado a funcionário público. Condenação acertada. Pena e regime
bem aplicados.
(Relator: Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2018)

(08/RCrimTR/2)

0031432-23.2013.8.26.0506 - Arts. 296, par. 1º, I, do Código Penal -

Materialidade e autoria demonstradas. Penal fixadas no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Regime prisional aberto. Recurso
provido.
(Relator: Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro
de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018)

(08/RCrimTR/3)

3030101-55.2013.8.26.0602 - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

– materialidade e autoria comprovadas pelo laudo pericial – prova oral colhida nos autos –
Certificado de Registro de Veículo – comprovada falsificação. EMENDATIO LIBELLI –
possibilidade em segundo grau – fato descrito na denúncia – réu que se defende dos
fatos e não da capitulação – inocorrência de reformatio in pejus – penas em abstrato
iguais para ambos os delitos – inteligência do art. 617 do CPP. PENA – base fixada no
mínimo legal e assim mantida. REGIME – aberto – primariedade do réu e quantum da
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pena – necessidade. SUBSTITUIÇÃO – restritivas de direitos – prestação de serviços,
pelo mesmo prazo da condenação e prestação pecuniária de 2 salários mínimos à
entidade pública ou privada com destinação social – parcial provimento ao recurso, com
determinação.
(Relator: Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária;
Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/05/2018

(08/RCrimTR/4)

privilegiado

0007678-65.2015.8.26.0576
tentado.

Recurso

defensivo.

-

APELAÇÃO
Absolvição.

CRIMINAL.

Estelionato

Impossibilidade.

Autoria

e

materialidade comprovadas. Penas mantidas. Redução pena pela tentativa mantida no
mínimo em razão do iter criminis percorrido. APELO DESPROVIDO.
(Relator: Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de
São José do Rio Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2018)

7.4. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

(08/RATTR/1)

9000106-44.2011.8.26.0090 - SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS,

CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA –
Responsável pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o seu titular – Serventia
extrajudicial que não possui personalidade jurídica – Ilegitimidade para figurar no polo
passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido.
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 24/05/2018)
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(08/RATTR/2)

2082799-76.2017.8.26.0000 - Agravo de Instrumento. Execução Fiscal.

Cobrança de ISS sobre serviços notariais e registrais – Exercícios de 2004, 2010 e 2011.
Decisão em mandado de segurança anteriormente impetrado, mantida por este Tribunal e
transitada em julgado, pela não incidência do imposto sobre os serviços prestados pelo
impetrante. Município que reativou a cobrança do imposto para exercícios futuros,
posteriores ao julgamento de ação declaratória de inconstitucionalidade reconhecedora da
legitimidade da incidência do imposto sobre as atividades notariais e registrais (ADIN
3.089 DF). Nos termos da decisão agravada, referida declaração de constitucionalidade
desconstituiu o comando da anterior decisão transitada em julgado. De rigor a sua
manutenção.

Impossibilidade

de

abrangência

de

todos

os

exercícios

futuros,

indefinidamente – Aplicação da Súmula 239 do STF. Nega-se provimento ao recurso.
(Relatora: Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de
Avaré - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 17/05/2018)

(08/RATTR/3)

1027688-24.2016.8.26.0562 - Embargos à Execução Fiscal. ITBI. Permuta

sem torna, envolvendo unidades a serem construídas futuramente. Nulidade do
procedimento administrativo e do auto de infração. Base de cálculo do tributo. Sentença
que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Acolhimento. Fato gerador do
ITBI que ocorre no momento em que há o registro da transmissão do bem imóvel,
mediante registro do negócio jurídico no cartório imobiliário competente. Valor atribuído na
permuta dos imóveis transmitidos à incorporadora e que corresponde ao valor venal
utilizado para fins de IPTU. Impossibilidade de exigência de ITBI sobre o valor previsto
para as unidades a serem construídas, ocorrência futura e incerta e cuja transmissão das
respectivas propriedades ainda não se operou. Sentença reformada. Embargos à
Execução Fiscal julgados procedentes. Recurso provido.
(Relator: Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018)
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(08/RATTR/4)

1012771-09.2015.8.26.0053 - ISSQN - Serviços notariais, cartorários e de registros –

Mandado de Segurança – Base de cálculo que deve corresponder apenas à parte destinada ao
notário como contraprestação pelo serviço prestado – Sentença recorrida que está em
consonância com jurisprudência firme deste Tribunal e desta Câmara no sentido de que a base de
cálculo do ISS deve ser, tão-somente, o valor auferido pelo oficial delegatário, daí estando
excluídos os demais encargos a ele não pertencentes, recebidos a título de emolumentos e
repassados ao Estado e demais órgãos públicos (IPESP, Sinoreg, Santa Casa e Tribunal de
Justiça) – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos oficial e voluntário
desprovidos.
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018)

(08/RATTR/5)

2018081-36.2018.8.26.0000

-

Agravo

de

Instrumento

–

Exceção

de

Preexecutividade rejeitada – ISSQN – Serviços prestados por tabelião - Constitucionalidade da
exação declarada pelo STF no julgamento da ADIn nº 3089 - Base de cálculo que deve ser o
preço do serviço, excluídas as importâncias não destinadas ao delegatário – Taxa destinada ao
IPESP que não constitui receita do cartório e deve ser excluída da base de cálculo do imposto –
Decisão reformada – Exceção acolhida parcialmente – Recurso Provido.
(Relator: Burza Neto; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento: 26/04/2018)

(08/RATTR/6)

0023590-61.2011.8.26.0053 - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-

tributária. ISS. Serviços notariais. Base de cálculo. Exclusão da parcela dos emolumentos não
destinada aos delegatários do serviço. Possibilidade. Sentença de improcedência. Recurso do
autor provido. Recurso adesivo do réu prejudicado.
(Relator: Carlos Violante; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/04/2018)
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(08/RATTR/7)

1002418-10.2017.8.26.0191 - APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal –

ISS – Serviços notariais e de registro – Forma de cálculo do imposto – Invocada
tributação pelo regime de alíquotas fixas do art. 9º, § 1º, do DL nº 406/68 – Inexistência de
pessoalidade na prestação – Precedentes – Subsunção à regra geral do art. 7º, caput, da
LC nº 116/03 – Base de cálculo do imposto é o preço do serviço – Sentido normativo da
expressão "preço do serviço": quanto o serviço custa para o prestador (custos e despesas
necessários da atividade) mais o lucro, ou seja, a renda bruta do prestador –
Características peculiares dos emolumentos – Natureza jurídica de tributo (taxa) cobrado
pelos Estados – Precedentes – Partilha das receitas entre diversos órgãos públicos –
Regime do art. art. 19, I, da Lei Estadual nº 11.331/02 – Renda bruta do Tabelião que
corresponde a 62,5% do rendimento total auferido pelo Estado com a cobrança dos
emolumentos – Ao Tabelião é delegada unicamente a prestação do serviço público e,
consequentemente, a capacidade para a cobrança dos emolumentos – Os repasses aos
demais órgãos públicos não são valores deduzidos da receita bruta do Tabelião, mas
receitas próprias do Estado, que jamais entram na contabilidade do oficial registrador,
portanto, não compõem a base de cálculo do ISS devido ao Município – Precedentes –
Subtributação das receitas brutas do Tabelião – Imposto calculado tão somente sobre o
lucro (saldo final) do contribuinte, depois de deduzidos os custos e despesas ordinárias do
Tabelionato – Impossibilidade – Sentença reformada, nesse ponto, para que seja julgado
improcedente o pedido anulatório principal – Multa fixada em 200% do valor do débito –
Alegado caráter confiscatório – O mero valor elevado da multa não configura, por si só, o
intuito de confisco – Penalidade ao contribuinte que, dada a gravidade da conduta que lhe
é imputada (alegada fraude fiscal) justificaria, em tese, o valor elevado da multa – Caráter
fraudulento das informações prestadas ao Fisco – Necessidade de prova – Anulação da
sentença, nesse ponto, e conversão do julgamento em diligência – RECURSO PROVIDO,
para que seja julgado improcedente o pedido principal, convertendo-se o feito em
diligência, unicamente para aferir a ocorrência da fraude alegada.
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(Relator: Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público;
Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/06/2018)

(08/RATTR/8)

0008478-95.2010.8.26.0438 - Ação anulatória. ISS. Serviços notariais. Pleito à

tributação por alíquotas fixas, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68.
Inadmissibilidade. Serviços notariais e de registro que não são prestados na forma de
trabalho pessoal do delegatário. Precedentes do C. STJ. Incidência de juros de mora e
correção monetária durante o processo administrativo. Possibilidade. Ausência de
depósito integral e em dinheiro do montante do débito tributário. Sentença de parcial
procedência. Recurso do autor não provido. Recurso adesivo do réu provido.
(Relator: Carlos Violante; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de
Penápolis - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/04/2018)
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8. USUCAPIÃO

(08/USU/1)

2071941-49.2018.8.26.0000 - Usucapião. Autores beneficiários da justiça

gratuita. Benefício que compreende emolumentos devidos a notários ou registradores em
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício
tenha sido concedido, nos exatos termos do artigo 98, §1º, IX do CPC. Precedentes.
Certidões que devem ser obtidas mediante expedição de ofício judicial. Decisão
reformada. Agravo provido.
(Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/04/2018)

(08/USU/2)

1009644-19.2014.8.26.0564

-

USUCAPIÃO.

IMÓVEL.

PROPRIETÁRIO

REGISTRAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUSCETIBILIDADE AO PEDIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO. Usucapião. Imóvel. Proprietário registral em liquidação
extrajudicial. Bem insuscetível de usucapião. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Relator: J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018)

(08/USU/3)

0159030-53.2009.8.26.0100 - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Alegação de

incompetência absoluta da Vara de Registros Públicos afastada. Imóvel cuja titularidade
pertence ao particular até o trânsito em julgado da ação discriminatória. Precedentes. No
mérito, apelo da Fazenda Pública, sob o argumento de que se trata de terra devoluta, o
que tornaria impossível a prescrição aquisitiva. Ausência de comprovação. Simples
ajuizamento de ação discriminatória não gera a nulidade dos títulos particulares.
Inexistência de prejuízo para o Município com o acolhimento do pedido, pois diante da
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procedência daquele, o registro da decisão acarretará a invalidade das aquisições
particulares de qualquer modo. Sentença de procedência confirmada. PRELIMINAR
REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 28/06/2018)

(08/USU/4)

0000260-43.2013.8.26.0642 - REIVINDICATÓRIA. Exceção de usucapião

especial acolhida. Posse com ânimo de dono, pacífica e sem oposição de imóvel com
área inferior a 250m², por tempo superior a cinco anos. Simples notificação extrajudicial
que não caracteriza oposição eficaz à posse ad usucapionem. Impossibilidade, contudo,
de inscrição da sentença no Registro Imobiliário. Necessidade de ação própria, com
citação dos confinantes, Fazendas Públicas e outros interessados. Sentença mantida.
Recursos improvidos.
(Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Ubatuba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/06/2018)

(08/USU/5)

0001607-06.2009.8.26.0108 - Ação de usucapião extraordinária – Ausência de

citação do Departamento de Estradas e Rodagens – DER, que figura como confinante da
área usucapienda – Hipótese de nulidade relativa, podendo ser ilidida por prova da
ausência de prejuízo – Vício sanado em fase recursal – Alegada violação ao princípio da
identidade física do juiz – Inocorrência – Princípio que não é absoluto – Não demonstrado
prejuízo às partes – Preenchimento dos requisitos legais exigidos – Posse mansa,
pacífica, pelo prazo legal e sem interrupção – "Animus domini" – Inocorrência de coisa
julgada – Sentença da usucapião é meramente declaratória – Sentença mantida –
Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.
(Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/06/2018)
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(08/USU/6)

0019131-21.2014.8.26.0664 - AÇÃO DE USUCAPIÃO – Improcedência – Inépcia

da exordial – Não descrição/identificação correta da área, confinantes, da parte ré,
domicílios – Não preenchimento dos requisitos do artigo 282, II, CPC/1973 ou 319, II do
CPC/2015 – Réu que foi citado por edital, sem realização de qualquer diligência em seu
endereço ou pesquisa acerca de eventual paradeiro – Possibilidade de pesquisa junto aos
órgãos públicos - Ausência de descrição e citação/intervenção dos confrontantes, cujo
endereço é conhecido – Reforma da sentença para extinção da ação sem julgamento de
mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo - Recurso da parte autora desprovido.
(Relatora: Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018)

(08/USU/7)

0019985-63.2010.8.26.0564 - Ação de usucapião – Sentença de procedência –

Insurgência da parte ré – Citação por edital considerada válida – Observância dos
requisitos do artigo 256 do Código de Processo Civil – Prescrição aquisitiva configurada –
Preenchimento dos requisitos legais exigidos – Posse mansa, pacífica, pelo prazo legal e
sem interrupção – "Animus domini" – Sentença mantida – Recurso não provido.
(Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018)

(08/USU/8)

2056169-46.2018.8.26.0000 - USUCAPIÃO. Decisão que ordena que a

agravante inclua no polo ativo suposto outro possuidor do imóvel. Agravante que não
pode ser obrigada a partilhar sua pretensão de usucapir o imóvel litigioso com terceiros.
Inexistência de litisconsórcio ativo necessário. Citação individual do herdeiro (contra a
qual a agravante não se insurgiu) que se prestará a cientificá-lo acerca da existência da
demanda. Decisão parcialmente reformada. AGRAVO PROVIDO.
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(Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 09/06/2018)

(08/USU/9)

0000244-03.2011.8.26.0564 - Usucapião – Ação julgada extinta, sem exame do

mérito, por ausência de citação de um dos confrontantes – Autores que deixaram de
tomar providências para a efetivação da citação – Motivação da sentença que é adotada
como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça – Gratuidade da Justiça deferida – Recurso improvido.
(Relator: Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018)

(08/USU/10)

0000753-04.2011.8.26.0185

- CITAÇÃO.

NULIDADE.

INOCORRÊNCIA.

DEMANDA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROPRIETÁRIO TABULAR DO BEM
QUE FOI CITADO PESSOALMENTE, NÃO SE OPONDO À PRETENSÃO DOS
AUTORES. CITAÇÃO POR EDITAL DOS RÉUS EM LOCAL INCERTO E EVENTUAIS
INTERESSADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA. NULIDADE QUE NÃO SE VERIFICA. INCORRETA
INDICAÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO TABULAR DO BEM QUE NÃO ENSEJA
NULIDADE, UMA VEZ QUE O EDITAL CONTOU COM TODOS OS ELEMENTOS
APTOS A IDENTIFICAR O IMÓVEL USUCAPIENDO. PROPRIETÁRIO TABULAR QUE
FOI REGULARMENTE CONVOCADO A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL
MEDIANTE CITAÇÃO PESSOAL. ATO PROCESSUAL POR EDITAL QUE NÃO
PREJUDICOU O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
PELOS REQUERIDOS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE QUE NÃO AUTORIZA O
DECRETO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
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(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/06/2018)

(08/USU/11)

0040476-40.2011.8.26.0602 - USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO (art.

183 da CF; art. 1.240 do CC). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Existência
de ação possessória, na qual os usucapientes não foram citados. Decurso do prazo legal
que não sofre eficácia interruptiva. Sem a citação eficaz não se aperfeiçoa a hipótese do
art. 219, caput, do CPC/1973 (art. 240, caput, do CPC/2015). Longevidade da posse que
convalida o seu caráter originário. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(Relator: Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2018)

(08/USU/12)

0021318-77.2010.8.26.0361 - Usucapião. Sentença de improcedência baseada

em anterior ação possessória. Tese de que se trata de área distinta. Ausência de prova
pericial. Cerceamento configurado. Perícia fundamental para a conferência da área
lançada no memorial descritivo. Fazenda Pública Estadual que sustenta que o imóvel
rural objeto da ação está inserido em área de proteção de mananciais. Pleito não
enfrentado no julgado. Tribunal que não deve conhecê-lo. Hipótese de supressão de
instância. Sentença anulada.
(Relator: Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi das Cruzes - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2018)

(08/USU/13)

1008393-19.2014.8.26.0223 - Apelação Cível - Usucapião - Indeferimento da

inicial - Ausência de memorial descritivo do imóvel - Possibilidade de flexibilização quando
presentes elementos suficientes à localização e individualização do imóvel usucapiendo Autora que litiga sob o manto da assistência judiciária - Exigência que equivaleria vedar à
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requerente o acesso à Justiça - Imóvel que, ademais, insere-se em loteamento, restando
devidamente individualizado - Inexistência de ponto obscuro ou duvidoso a ser
esclarecido em relação à localização do imóvel - Inicial que deve ser admitida sem o
memorial descritivo, determinando-se, oportunamente, que este seja confeccionado por
meio de perícia, observando-se a benesse da gratuidade concedida - Precedentes desta
e. Corte - Sentença anulada - Extinção do processo afastada - Recurso provido.
(Relator: José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018)

(08/USU/14)

1000845-44.2016.8.26.0587 - CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência

– Desnecessidade de produção de perícia – Prova sobre a posse que pode ser feita por
outros meios. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Invasão caracterizada – Prova cabal da
ocorrência de esbulho – Arguição de usucapião como matéria de defesa – Descabimento
– Impossibilidade de retenção por benfeitorias – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(Relator: Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de
São Sebastião - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018)

(08/USU/15)

0120500-77.2009.8.26.0100 - USUCAPIÃO. Autora pretende usucapir imóvel

cuja posse alega exercer há mais de 15 anos. Sentença de parcial procedência. Apelo da
autora. Municipalidade que alega divergências entre os dados informados na inicial e as
medidas e localizações consignadas no Registro de Imóveis, com possibilidade de
ocupação de área pública. Indispensável a realização de perícia apta a apurar a
regularidade ou não da área apontada pela autora. Sentença anulada. Recurso provido.
(Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 03/04/2018)
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9. MISCELÂNEA

(08/MISC/1)

0041192-93.2013.8.26.0506 - APELAÇÃO – Reenquadramento de Comarca – Lei

Complementar nº 980/05 – Não houve elevação de classe de serventia – Entendimento da Turma
Especial

da

Seção

de

Direto

Público

na

Assunção

de

Competência

nº

0144786-

65.2008.8.26.0000 – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.
(Relator: J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2018)
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