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1. TABELIONATO DE NOTAS

(03/TN/1)

4009660-17.2013.8.26.0576 - NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA

DE DOAÇÃO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO
ART. 267, INCISO VI, DO CPC/73. TABELIONATO DE NOTAS. ENTE
DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CORRÉU QUE NÃO
FIGURAVA

COMO

ILEGITIMIDADE

DE

OFICIAL
PARTE

TITULAR
BEM

À

ÉPOCA

RECONHECIDA.

DOS

FATOS.

PRECEDENTES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 28ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2017)

(03/TN/2)

2161267-88.2016.8.26.0000

-

Processo Civil – execução por título

extrajudicial – extinção da demanda quanto ao coexecutado Primeiro Tabelião
de Notas de Santos, porque "O tabelião ou notário não tem personalidade
jurídica. É nítida, pois a ilegitimidade passiva" (art. 485, VI, do CPC/15) –
prosseguimento quanto aos demais executados - admissibilidade do "decisum"
– jurisprudência do STJ/TJSP - agravo improvido.
(Relator: Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017)

(03/TN/3)

1000565-98.2014.8.26.0666 - APELAÇÃO CIVEL – REEXAME

NECESSÁRIO – Ação anulatória de lançamento fiscal – Município de Holambra
- ISSQN referente ao período de 15.7.2008 a 15.6.2013 – Sujeito passivo da
relação tributária - Lançamento e cobrança efetuados em nome do Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de
Holambra – Ilegitimidade passiva – Ocorrência - Responsabilidade pessoal do
titular do serviço notarial e de registro – A modificação do sujeito passivo da
relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN
9

só é permitida na fase administrativa – Lançamento nulo - Precedentes do STJ
e deste Tribunal – Verbas de sucumbência nos termos do art. 21, parágrafo
único do CPC/1973 - Sentença reformada – Recurso do autor provido –
Recursos da municipalidade e reexame necessário prejudicados.
(Relator: Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 09/02/2017)

(03/TN/4)

0046457-64.2008.8.26.0114

-

INDENIZAÇÃO.

Danos

materiais.

Pagamento ao Cartório de Notas por serviço que seria realizado junto ao CRI.
Desvio perpetrado por escrevente. Legitimidade passiva da FESP. Natureza
estatal das atividades exercidas pelos serventuários titulares de cartórios e
registros extrajudiciais. Art. 37, §6º, da CF/88. Precedentes do C. STF.
Necessidade de ressarcimento dos valores referentes ao serviço que não foi
realizado. Juros e correção incidentes sobre os atrasados. Aplicabilidade da Lei
Federal nº 11.960/09 até o julgamento da Repercussão Geral nº 810 pelo STF,
observando-se que a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 limitou-se ao regime
dos precatórios expedidos. Nova sistemática que se aplica apenas a partir da
entrada em vigor da Lei nº 11.960/09 nas condenações da Fazenda Pública em
matéria de natureza não tributária. Sentença mantida. Recurso conhecido e
desprovido, com observação.
(Relatora: Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/01/2017)

(03/TN/5)

2064716-80.2015.8.26.0000 - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento –

Declaração de hipossuficiência financeira que goza de presunção relativa –
Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a
concessão do benefício – Parte que não atendeu à determinação com a
documentação necessária – Decisão mantida. ILEGITIMIDADE PASSIVA –
Responsabilidade atribuída à serventia extrajudicial – Ente privado desprovido
de personalidade jurídica, afastada qualquer semelhança com empresas ou
entidades – Responsabilidade do tabelião – Atribuição de CNPJ somente para
10

fins trabalhistas e fiscais – Inteligência da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994 – Ilegitimidade "ad causam" – Jurisprudência pacífica desta corte –
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
(Relator: Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/02/2017)

(03/TN/6)

1004494-27.2013.8.26.0068 - Apelação Cível. Responsabilidade civil –

Ação de indenização por danos materiais causados por titular de serventia
extrajudicial – Anulação de escritura pública de compra e venda de bem imóvel
– Irregularidades na lavratura – Ajuizamento em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e do tabelião responsável pela serventia – Desistência da
ação em relação à Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Julgamento de
procedência da ação em relação ao tabelião, ante o reconhecimento de sua
revelia – Contestação apresentada fora do prazo legal – Revelia corretamente
decretada – Elementos dos autos, ademais, que comprovam ter havido falha
nos serviços prestados pelos funcionários do Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Santana de Parnaíba – Terceiros
falsários que, fazendo-se passar pelos reais proprietários do imóvel, alienaramno à empresa autora – Ausência de cautela na análise dos documentos
apresentados pelos supostos vendedores – Responsabilidade objetiva do
notário, nos termos do artigo 22 da Lei nº 8.935/1994, e apenas subsidiária do
ente estatal – Precedentes do STJ – Teoria do risco da atividade aplicável ao
caso – Caso fortuito – Inocorrência – Danos materiais comprovados –
Indenização devida – Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao
recurso de apelação.
(Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2017)

(03/TN/7)

1009005-93.2015.8.26.0037 - Compra e venda. Imóvel. Quitação

outorgada na escritura pública de compra e venda lavrada. Instrumentos
11

particulares firmados que indicam valor superior da venda, embora dissonantes
entre si. Depósitos em data posterior à escritura. Prova oral que havia sido
requerida por ambas as partes, para oitiva dos corretores e escrevente do
Tabelionato. Dilação devida. Cerceamento reconhecido. Sentença revista.
Recurso provido.
(Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2017)

(03/TN/8)

0102623-27.2009.8.26.0100 - DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO.

DECLARATÓRIA DE FALSIDADE. CERTIDÃO DE ESCRITURA PÚBLICA.
Empresa autora narrando ter adquirido um imóvel, descrito na inicial, situado
no bairro Vila Ema, nesta Capital. Descoberta indicando que a matrícula
apresentava os corréus pessoas físicas (Alfredo e Elenice) como proprietários
e não a empresa autora. Alegação de que, por meio de certidão falsa, do ano
de 1997, os aludidos corréus teriam registrado a compra e venda como se feita
em nome próprio, na posição de compradores, junto ao Registro de Imóveis.
Sentença que, ao julgar procedentes os pedidos deduzidos em face dos
corréus pessoas físicas (Alfredo e Elenice) declara a nulidade da Certidão de
fls. 20/22, anulando-se, mais, o registro R2 da matrícula 141.773 do 6º.
Cartório de Registro de Imóveis da Capital, ordenando-se o bloqueio de
matrícula. Pedidos veiculados em face dos corréus serventuários (Oficial do 6º.
CRI e Oficial do 26º. Tabelionato de Notas, ambos, da Capital) tidos como
improcedentes. Recurso de Apelação dos corréus pessoas físicas. Preliminares
recursais.

Litisconsórcio

Passivo.

Descabimento.

Desnecessidade

de

participação obrigatória dos pretéritos vendedores do imóvel. Negócio jurídico
pretérito referido pelos ora apelantes não estava em debate nos autos, não
buscando a empresa apelada ver atingido o negócio celebrado entre ela os
terceiros antigos proprietários. Não caracterizada, portanto, hipótese de
litisconsórcio. Prescrição/Decadência. Não consumação. Contexto no qual se
perseguia o cancelamento de registro realizado com base em Certidão falsa,
vale dizer, Certidão que atestara a realização de negócio não realizado. Em
verdade se estava diante de negócio que não poderia surtir efeito algum. Em
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consequência, negócio inexistente que era, aquele declinado na exordial não
se sujeitava a prazo decadencial ou prescricional, porque simplesmente não
ingressava de maneira regular no mundo jurídico. Mérito recursal. Insurgência
que se revela infundada. Independentemente da exibição daquilo que se
rotulava como documentos novos por parte dos apelantes, mostrou-se ser falsa
a Certidão de Escritura Pública apresentada para possibilitar o registro de
propriedade do imóvel em nome dos corréus. Declarações prestadas pelo
Oficial do 26º. Tabelionato de Notas (fls. 142/142) claramente indicavam que a
Certidão controversa merecia ser nulificada, nada se provando, de concreto,
como competia aos corréus, a respeito da propalada ciência ou eventual dolo
de aproveitamento da pessoa de Giancarlo Durazzo a respeito da fraude.
Eventuais pendências internas e possivelmente regressivas (no âmbito
empresarial ou mesmo no âmbito familiar) não infirmavam a falsidade da
Certidão controversa, acertando a sentença ao declarar a nulidade (fls. 20/22)
anulando-se o registro R2 da matrícula imobiliária no. 141.773 do 6ª. Cartório
de Imóveis da Capital, tal qual fora postulado na exordial. Recurso de Apelação
dos corréus pessoas físicas (Alfredo e Elenice), portanto, não provido.
(Relator: Alexandre Bucci; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017)

(03/TN/9)

0001188-33.2014.8.26.0262 - ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. Autor

que pretende a anulação o testamento deixado pela sua genitora em favor da
ré. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de nulidade que vem
fundamentada apenas na tese de que a testadora era analfabeta, portanto, não
poderia ter firmado o documento. Provas trazidas com a contestação que
demonstram que a falecida sabia assinar o próprio nome e possuía, inclusive,
firma aberta em Cartório de Registro Civil. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(Relator: Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento: 13/03/2017)
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(03/TN/10)

0238556-57.2009.8.26.0007 - EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora

– Imóveis rurais constritos, em execução fundada em título extrajudicial, que
teriam

sido

adquiridos

pela

embargante,

de

um

dos

coexecutados,

anteriormente à penhora, por meio de instrumento particular de dação em
pagamento – Documento falso – Informações prestadas pelo Tabelião de
Notas que atestam a falsidade do documento – Declarações que gozam de fé
pública - Julgamento antecipado da lide – Cabimento - Documentos existentes
nos autos suficientes ao esclarecimento da matéria controvertida - Art. 330, I,
do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da sentença - Aplicação
do art. 252, do Regimento Interno do TJ-SP – Sentença mantida por seus
próprios fundamentos – Recurso improvido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
Ocorrência – Embargos de terceiro fundados em documento falso – Intuito da
embargante de alterar a verdade dos fatos - Conduta prevista no art. 17, inciso
II, do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da prolação da
sentença – Litigância de má-fé caracterizada – Penalidade mantida - Recurso
improvido.
(Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/03/2017)

(03/TN/11)

1003836-43.2016.8.26.0053 - APELAÇÃO – IPVA – Demanda voltada

à anulação de débitos tributários relativos a IPVA incidentes sobre os veículos
descritos na inicial, cuja propriedade foi transferida a terceiros, e o consequente
cancelamento dos protestos e apontamentos perante o Tabelião de Notas e o
SERASA, bem como à declaração de ilegitimidade da autora para figurar no
polo passivo das obrigações jurídico-tributárias que recaem sobre os
automóveis alienados – Débitos referentes aos exercícios de 2012 e 2015, que
dizem respeito a 13 (treze) veículos que outrora foram alvo de contratos de
financiamento bancário, seja de alienação fiduciária em garantia, seja de
arrendamento mercantil (leasing), nos quais a autora figurou ora como credora
fiduciária, ora como arrendadora, mas que não mais são de propriedade dela,
tendo sido as comunicações de venda devidamente feitas ao DENATRAN
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(Departamento Nacional de Trânsito) – As comunicações de transferência da
propriedade de veículos feitas ao DENATRAN pela autora são legítimas, tendo
o condão de exonerá-la da responsabilidade pelos débitos de IPVA lançados
nos exercícios posteriores, de vez que, conquanto esteja sub judice a
discussão acerca da vigência e legalidade da Resolução CONTRAN nº
398/2011, a conduta da apelante está calçada nos ditames da Portaria
Denatran nº 288/2009, ato normativo anterior válido e eficaz – As
comunicações feitas na forma determinada pela Portaria em referência se
equiparam e substituem para todos os efeitos legais aquela feita ao Cadastro
de Contribuintes do IPVA, prevista pelo artigo, inciso II, da Lei Estadual nº
13.296/08 – Sentença de improcedência reformada – Demanda julgada
procedente – Honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, vencedora
na demanda, majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do
proveito econômico obtido com a demanda (que corresponde ao valor atribuído
à causa), ante o trabalho adicional realizado neste grau recursal – Disciplina
insculpida no artigo 85, caput, §3º, inciso I, §4º, inciso III e §11, do NCPC –
Recurso provido.
(Relator: Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2017)

(03/TN/12)

0500414-56.2012.8.26.0248

PÚBLICOS,

CARTORÁRIOS

E

-

SERVIÇOS
NOTARIAIS.

DE

REGISTROS

AUSÊNCIA

DE

PERSONALIDADE JURÍDICA – Responsável pelos atos decorrentes dos
serviços notariais é o seu titular – CDA expedida tanto contra o Tabelionato
quanto contra o seu titular – Regularidade do polo passivo da demanda
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Indaiatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
09/02/2017)
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(03/TN/13)

1019915-24.2014.8.26.0100 - Apelação. Ação de indenização por

danos materiais e morais. Serviços notariais para elaboração de escrituras
públicas de inventário extrajudicial. Apossamento dos valores entregues para
recolhimento de ITCMD e emolumentos por prepostos do titular da delegação
de serviços notariais. Responsabilidade objetiva do tabelião empregador por
atos de seus prepostos. Entrega de cheques nominais ao tabelionato,
fraudulentamente endossados. Responsabilidade da instituição financeira pelo
pagamento dos cheques supostamente depositados na conta bancária dos
prepostos. Inocorrência. Verificação a cargo da casa bancária que se restringe
à regularidade formal da cadeia de endossos e não da autenticidade das
assinaturas. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos.
(Relator: Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017)
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2. TABELIONATO DE PROTESTO

(03/TP/1)

1000345-91.2015.8.26.0011 - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANO MORAL

- Manutenção de protesto regular após a quitação de dívida a destempo Exercício regular de direito do credor - Protesto devido - A Lei nº 9.492/97 não
estabelece a quem compete o cancelamento do registro do protesto; pelo
contrário, deixa expresso que tal registro poderá ser solicitado "por qualquer
interessado" - Precedentes jurisprudenciais do c. STJ, no sentido de que
compete ao devedor, de posse do título quitado ou da carta de anuência,
comparecer ao respectivo tabelionato e providenciar o cancelamento do
protesto - Litigância de má-fé caracterizada que deve ser mantida - RECURSO
DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO
MATERIAL - Reparação dos danos que deve ser feita de forma ampla, a
permitir a restauração do "status quo" anterior ao ato ilícito (art. 402 do Código
Civil) - Necessidade de prova do dano material e do nexo de causalidade, para
ser ressarcido - Dano material não demonstrado - Não havendo prova do
efetivo dano material suportado pela ré reconvinte, indevida a pretensa
reparação - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.
(Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 22ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/02/2017)

(03/TP/2)

0075895-78.2011.8.26.0002

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – COMPRA DE
ANTENA PARABÓLICA - PAGAMENTO PARCELADO – PROTESTO – DANO
MORAL - Manutenção do protesto em nome do autor após a quitação de dívida
com atraso - Exercício regular de direito do credor - Protesto devido - A Lei nº
9.492/97 não estabelece a quem compete o cancelamento do registro do
protesto; pelo contrário, deixa expresso que tal registro poderá ser solicitado
"por qualquer interessado" - Precedentes jurisprudenciais do c. STJ, no sentido
de que compete ao devedor, de posse do título quitado ou da carta de
17

anuência, comparecer ao respectivo tabelionato e providenciar o cancelamento
do protesto - Inércia da parte interessada em pleitear o cancelamento, que
contribuiu para a manutenção do protesto – Demora na baixa do protesto que,
no caso, configurou mero inconveniente - Ausência de ato ilícito a ensejar o
direito à reparação - RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 22ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2017)

(03/TP/3)

1001240-42.2016.8.26.0100

-

AÇÃO

DE

DECLARAÇÃO

DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CUMULAÇÃO COM DANOS MORAIS –
PROTESTO

LEGÍTIMO

–

POSTERIOR

QUITAÇÃO

DA

DÍVIDA

–

CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – INDENIZAÇÃO
INDEVIDA – Sendo legitimamente protestado o título de crédito, incumbe ao
devedor, que quita a dívida posteriormente, o ônus de providenciar o
cancelamento do protesto junto ao Tabelião – Precedentes do STJ e do TJSP –
Hipótese em que não foi trazido nenhum início de prova de recusa da ré em
fornecer os documentos pertinentes ao cancelamento do protesto – Recurso
não provido.
(Relator: Luiz Arcuri; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2017)

(03/TP/4)

1030903-07.2014.8.26.0100 - DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS – Ação declaratória de nulidade de título cambial c.c. indenização
por dano moral – Prestação de serviço de transporte de coisa – Título causal Causa debendi bem comprovada - Saque regular da cártula – Licitude do
protesto realizado pelo 9° Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Capital –
Dano moral inexistente – Cancelamento (às expensas da ré) do segundo
protesto irregularmente promovido pelo banco endossatário/mandatário perante
o 3° Tabelião de Letras e Títulos da Capital determinado – Improcedência
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mantida – Impossibilidade de a ré levantar a caução ofertada pela autora –
Apelação da autora e recurso adesivo da ré improvidos, com observação.
(Relator: Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2017)

(03/TP/5)

1001660-54.2016.8.26.0615

-

EXECUÇÃO

POR

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. REQUISITOS. VALIDADE DA
CITAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O recebimento do mandado de
citação por funcionário da pessoa jurídica valida a citação, pela aplicação da
teoria da aparência. Precedentes. 2. Duplicatas mercantis sem aceite,
acompanhadas dos instrumentos de protesto e dos comprovantes de
recebimento de mercadoria detêm executividade, nos termos do disposto no
art. 15 da Lei 5.474/68. 3. A alegação de excesso de execução foi genérica e
descabida, haja vista ter a credora apenas atualizado o valor das duplicatas de
acordo com os índices da Tabela Prática desta Corte. 4. Recurso não provido.
(Relator: Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Tanabi - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/03/2017)

(03/TP/6)

0011894-67.2013.8.26.0664 - DUPLICATA – Nula e inexigível a

duplicata, por indicação, protestada, identificada respectivo instrumento emitido
pelo Tabelionato de Protesto, com nº 053470101, no valor de R$ 2.800,00, nos
termos da LF 5.474/68 (arts. 1º, 2º, 15 e 20, § 3º), visto que não exibidos pela
sacadora fatura ou nota fiscal fatura correspondente à cártula em questão Válida e exigível a duplicata, por indicação, protestada, identificada respectivo
instrumento emitido pelo Tabelionato de Protesto, com nº 054590101, no valor
de R$ 1.120,00, porque ela não padece de nulidade, porquanto, como título de
crédito, é hígida, tem causa e nada há que implique em inexigibilidade, nem
que autorize a declaração de inexistência do débito, visto que caracterizado o
"aceite por presunção", porquanto: (i) a parte ré sacadora comprovou o vínculo
contratual que autoriza a cobrança dos serviços prestados e a efetiva
prestação dos serviços, exibiu a nota fiscal fatura correspondente, o que
satisfaz os requisitos previstos no art. 1º, 2º, 15, II, e 20, §§ 1º a 3º, da LF
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5.454/68, para a emissão de duplicatas de prestação de serviços; e (ii) não
configurada hipótese de recusa de aceite, por qualquer uma das razões do art.
21, da LF 5.454/68 – Como foi comprovada a satisfação dos requisitos legais
previstos na LF 5.454/68, para o reconhecimento da licitude do saque, do
"aceite por presunção" e do protesto de duplicata de prestação de serviços, por
indicação, apontada para protesto, é incabível o reconhecimento da nulidade
da cártula supra identificada no respectivo instrumento de protesto emitido pelo
Tabelionato de Protesto de fls. 51, com nº 054590101, no valor de R$ 1.120,00,
pelo simples fato de constar do Tabelionato de Protesto, a expressão "Dupl.
Mercantil Por Indicação" - Em consequência: (a) mantida a r. sentença, quanto
ao julgamento de procedência dos embargos do devedor, para extinguir a
execução da duplicata, por indicação, protestada, identificada respectivo
instrumento emitido pelo Tabelionato de Protesto, com nº 053470101, no valor
de R$ 2.800,00, nos termos da LF 5.474/68 (arts. 1º, 2º, 15 e 20, § 3º), porque
execução promovida com base em título que não apresenta os atributos
previstos no art. 783, do CPC/2015, correspondente ao art. 586, do CPC/1973,
para o título executivo extrajudicial, como acontece na espécie, com relação às
cártula em questão deve ser extinta, por ser nula (CPC/2015, art. 803, I,
correspondente ao CPC/1973, art. 618, I); e (ii) reformada a r. sentença, para
julgar procedentes, em parte, os embargos do devedor, para determinar o
prosseguimento da execução da duplicata, por indicação, protestada,
identificada respectivo instrumento emitido pelo Tabelionato de Protesto, com
nº 054590101, no valor de R$ 1.120,00, porque, afastadas as alegações
deduzidas pela apelada e não demonstrada a inexistência, nem a iliquidez,
nem a inexigibilidade da cártula em questão, de rigor, o reconhecimento de que
ela constitui título executivo líquido, certo e exigível, como estabelecido no art.
585, I, do CPC, e legítima a sua execução, cabendo à parte devedora realizar o
pagamento do títulos ao credor. Recurso provido, em parte.
(Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 5ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/02/2017)
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(03/TP/7)

0039766-93.2014.8.26.0576

-

NOTA

PROMISSÓRIA.

Devedor

residente fora da competência territorial do tabelionato. Intimação por edital nos
termos do artigo 15 da Lei nº 9492/97. Improcedência do pedido em primeiro
grau. Manutenção do julgado no tribunal. Interposição de Recurso Especial.
Submissão dos autos a novo julgamento pela Câmara por força do art. 543-C
do CPC/1973, correlato ao art. 1.040, II, CPC/2015. Retratação do anterior
acórdão para conciliar com o novo entendimento da Corte Superior.
Inadmissibilidade. Protestado que reside noutro município. Tabelião que ao
determinar a intimação do protesto por edital, não vislumbrou afronta ao
entendimento da Corte Superior. Nova orientação do C. STJ sobre o tema que,
a despeito da dicção do artigo 15 da Lei nº 9492/97, vislumbra a necessidade
de esgotar a via postal de intimação mesmo para o caso de devedor residente
noutro município. Improcedência da ação indenizatória mantida. Recurso não
provido. Não é possível retroagir entendimento novo e com ele prejudicar quem
praticou ato com base em precedente ou em jurisprudência pacífica, pois isso
consistiria verdadeiro despropósito, por afrontar a confiança justificada e a
segurança jurídica. Se nem a própria lei pode retroagir para atingir situações
processuais já consolidadas (art. 14, CPC/2015), muito menos pode a simples
orientação jurisprudencial.
(Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2017)

(03/TP/8)

0011300-73.2012.8.26.0604 - Demanda declaratória de inexistência de

débito, com pedido cumulado de indenização de dano moral. Anotação em
cadastro de inadimplentes decorrente de protesto de nota promissória.
Improcedência decretada em 1º grau. Decisão reformada em parte. Hipótese
em que, negada a emissão do título, é do credor o ônus da demonstração da
autenticidade da assinatura nele constante. Credor que não se desincumbiu de
tal mister, já que nem mesmo trouxe aos autos cópia do referido título.
Procedência da demanda para declarar inexigivel a nota promissória e
determinar o cancelamento do protesto. Dano extrapatrimonial configurado.
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Entidades mantenedoras dos cadastros de devedores inadimplentes – Serasa
e SCPC – que não respondem pelos danos causados, já que apenas
disponibilizaram as informações enviadas pelo tabelionato de protesto. Valor da
verba indenizatória arbitrado com razoabilidade. Distribuição dos encargos de
sucumbência alterada. Recurso provido em parte.
(Relator: Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2017)

(03/TP/9)

2221068-32.2016.8.26.0000 - FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Alegação de que ocorreu o esvaziamento do objeto da Ação Declaratória,
tendo em vista que foi proposta a Execução Fiscal. Descabimento. A agravada
não poderia aguardar o ajuizamento da Execução Fiscal, diante da iminência
de ocorrer o protesto da Certidão de Dívida Ativa, e não ter resguardado o seu
direito de obter sua certidão de regularidade fiscal. Ajuizamento da execução
que não impede o devedor de ajuizar demanda para discutir o débito.
Preliminar rejeitada. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Decisão atacada que
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mediante caução do bem móvel
(equipamento), bem como deferiu a sustação do protesto, mediante ao
pagamento dos emolumentos devidos ao tabelião. Possibilidade de suspensão
da exigibilidade do crédito, desde que efetivamente possa garantir o Juízo e a
Fazenda. Contudo, o bem é de difícil, para não dizer impossível alienação, não
tendo qualquer liquidez, não tendo capacidade de efetivamente garantir o
débito. Decisão reformada em parte, para determinar a substituição da garantia
pelo depósito do valor do débito atualizado ou oferecimento de carta de fiança
ou seguro garantia. Recurso parcialmente provido. Prejudicado o agravo
regimental.
(Relator: Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2017)

(03/TP/10)

0001563-31.2015.8.26.0187 - AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Recolhimento de ICMS – Débito
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indevidamente inscrito em divida ativa e levado a protesto – Responsabilidade
objetiva do Estado, ex vi do art. 37, par. 6º da C.F – Protesto de CDA
indevidamente lavrada em nome do Autor que por si só gera o dever de
indenizar – Dano in re ipsa – Desnecessidade de comprovação de prejuízo
concreto – Precedentes do STJ – Fixação em R$ 2.000,00 - Adequação –
Quantia que repara o abalo experimentado pelo Autor, sem o risco de propiciar
o seu enriquecimento sem causa e desestimular equívocos da Administração.
R. Sentença mantida nesse tocante. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA – Juros moratórios que incidem a partir do evento danoso
(inscrição em dívida ativa), nos termos da Súmula 54, do C. STJ, com o índice
de 1% ao mês, até que se inicie o cômputo da correção monetária (data do
arbitramento da indenização). A partir daí se aplicará somente a taxa SELIC,
pois ela já é composta de juros de mora e de correção monetária, afastando-se
a aplicação da Tabela Prática do TJ/SP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
Arbitramento em R$ 1.000,00 - Fixação que deve obedecer às regras do artigo
85, § 3º, I, do CPC – Alteração para 20% do valor da condenação. Recurso
parcialmente provido, com determinação.
(Relator: Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Público; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 01/02/2017)

(03/TP/11)

1006575-86.2016.8.26.0053 - APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE

DÉBITO FISCAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto
indevido de CDA's – Demonstração do pagamento dos títulos pela autora da
demanda, por meio de prova documental – Erro ou inadequação do meio de
pagamento que não exime a Administração Pública do dever de identificar o
tipo de pagamento efetuado pelo contribuinte e não simplesmente alegar que
os pagamentos não constavam do seu sistema, para, pura e simplesmente
inscrever na dívida ativa, apontando os títulos (CDA'S) - Impossibilidade de
apresentação de requerimento administrativo, eis que a autora da demanda
somente veio a saber da existência do débito indevido, quando intimada pelos
Tabelionatos de Protesto - Abalo na imagem da pessoa jurídica, ante a
restrição desabonadora, que do apontamento indevido resulta, configurando
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dano moral "in re ipsa", a dispensar a comprovação de maior repercussão ou
lesão – Sentença que fixou a indenização para ressarcimento do dano moral
em R$ 40.000,00, mantida, considerando o vulto dos títulos protestados de
igual valor, mostrando-se adequado, pois representa valor de desestímulo e
não onera excessivamente o Erário, marcado ainda por agravante noticiada
nas contrarrazões, consistente no ajuizamento de execuções fiscais em
03/05/2016, quando já proferida decisão em sede de agravo de instrumento,
que concedeu a liminar pleiteada nesta demanda (14.03.2016) – Recurso
improvido, com imposição de honorários recursais.
(Relator: Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/02/2017)

(03/TP/12)

0071692-91.2012.8.26.0114 - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE

PROTESTO e AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Multa – Exercício de 2010 – Município de
Campinas – Cobrança de certidão da dívida ativa exigida junto ao Tabelionato
de Protesto de Letras e Títulos – Cabimento - Edição da Lei nº 12.767/12, que
acrescentou o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 9.492/97, autorizando
expressamente o protesto de CDA's - Precedentes do C. STJ para períodos
anteriores - Sentença reformada - Recurso provido.
(Relator: Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/02/2017)

(03/TP/13)

2165851-04.2016.8.26.0000

-

RECURSO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. 1. NÃO
INSCRIÇÃO DO NOME DOS PARTICULARES NO CADIN. Em sede de
cognição sumária, não se vislumbra verossimilhança nas alegações dos
agravantes, tendo em vista que inexistiu demonstração de efetiva compra e
venda de imóvel a descaracterizar a doação. 2. BASE DE CÁLCULO. A base
de cálculo utilizada, a princípio, se mostrou correta, pois utilizou avaliação
24

judicial que refletiu o valor de mercado do bem que não foi impugnada pelos
agravantes. 3. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA.
Regularidade de protesto da CDA em Tabelionato de Protesto, nos termos da
Lei Estadual n° 12.767/2012. Constitucionalidade do diploma legal reconhecida
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Arguição de
Constitucionalidade n° 0007169-19.2015.8.26.0000. Todavia, diante dos
prejuízos que poderão ser acarretados aos agravantes com a inscrição de seus
nomes no CADIN, e, por não ser possível, nesta fase processual, de juízo
provisório, afirmar que houve doação, mostra-se prudente a determinação de
prestação de caução idônea. Ressalte-se que a prestação de caução não
apresenta risco de irreversibilidade da medida para a parte contrária. Recurso
parcialmente provido
(Relator: Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/02/2017)

(03/TP/14)

1005508-02.2016.8.26.0566 - APELAÇÃO – Responsabilidade civil do

Estado e cancelamento de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA –
Demandante que aduz ter suportado dois protestos com arrimo em suposto
inadimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – Tese de
ilegalidade na concreção dos protestos, seja ao ângulo material seja ao formal,
rendendo ensejo ao dever de composição civil a título de danos morais.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Argumento de ausência de
deferimento de produção de prova documental essencial – Rejeição –
Documentos juntados que à saciedade viabilizam dimensionar o direito material
invocado pelo demandante – Demandada que, ademais, juntou aos autos o
documento que reputa essencial ao desate da lide – Outrossim, o magistrado é
o destinatário das provas produzidas, como querem os artigos 370 e 371, do
Código de Processo Civil – CPC/15. MÉRITO – A impugnação da lavratura dos
protestos (02) de Certidão de Dívida Ativa – CDA está seccionada em duas
linhas de argumentação: a primeira, de índole material; a segunda, de matiz
formal – Nesse diapasão, cumpre analisar em apartado cada tese jurídica, a
imprimir maior clareza e acuidade à decisão judicial, nos termos preconizados
25

pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. ÂNGULO MATERIAL –
Demandante que sustenta a ilegalidade da lavratura dos protestos, afeitos ao
suposto inadimplemento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
porquanto jamais reuniu a qualidade de sujeito passivo da mencionada exação
– Arcabouço probatório carreado aos autos que dá conta de que ele jamais
reuniu em seu patrimônio jurídico a propriedade, posse ou domínio útil do bem
imóvel, não se apresentado como sujeito passivo da obrigação tributária nos
termos dos artigos 32, caput, do Código Tributário Nacional – CTN e artigo 158,
caput, da Lei Municipal nº 5495/66 ("Institui o Código Tributário do Município de
São Carlos, e dá outras providências") – Prova documental que aponta que o
demandante celebrou contrato particular de compromisso de compra e venda
do bem imóvel (20.01.1996), resilindo-o, contudo, pouco tempo depois
(15.02.1996) – Arranjo jurídico que afasta a eventual qualidade de sujeito
passivo tributário, inexistindo, igualmente, o dever de proceder qualquer
alteração no cadastro imobiliário local (artigos 129 e 130, da Lei Municipal nº
5495/66) – Ademais, a escritura pública do imóvel não traz qualquer
apontamento em relação ao demandante, sendo certo que o ente público não
trouxe aos autos procedimento administrativo ou documentação que ateste ter
aquele ocupado a condição de possuidor do bem imóvel relacionado ao tributo
enfocado – Irregularidade da cobrança e do protesto do título que se fazem
presentes. ÂNGULO FORMAL – Os protestos nos autos antagonizados foram
tirados à margem da disciplina da Lei Federal nº 9497/97 ("Define a
competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e
outros documentos de dívida e dá outras providências") e da Instrução
Normativa nº 002/2015 da Secretaria Municipal da Fazenda ("Autoriza o
Protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) de créditos tributários e não
tributários ajuizados ou não do Município e dá outras providências") –
Inexistência de prévia intimação do devedor e tampouco da publicação de
edital, lavrando-se de imediato o protesto do título apresentado – Normas
internas que impunham à Administração Pública local o dever de intimar o
devedor ou publicar edital antes de encaminhar o título ao Tabelionato –
Irregularidade formal que se faz presente, a contaminar o protesto das
Certidões de Dívida Ativa – CDA. Situação espelhada nos autos que configura
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hipótese de responsabilidade objetiva do ente público, nos moldes do artigo 37,
§6º, da Constituição Federal, a impor a composição civil de danos morais –
Violação da imagem do demandante, a configurar o dano moral in re ipsa –
Quantum indenizatório bem arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, não
reclamando reparos – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida,
com observação quanto a regime dos consectários legais incidentes sobre a
condenação – Recurso não provido.
(Relator: Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de
Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 07/03/2017)

(03/TP/15)

1000889-85.2016.8.26.0224 - APELAÇÃO DA EMPRESA AUTORA –

Ação declaratória com pedido de antecipação de tutela - Alegação de que
recebeu avisos de protesto de CDAs do 1º e do 2º Tabelião de Protestos de
Letras e Títulos de Guarulhos e, que o protesto é indevido, uma vez que foram
aplicadas às CDA's protestadas juros superiores à taxa SELIC – Pretensão da
antecipação dos efeitos da tutela, para que a ré se abstenha de incluir no
CADIN e SERASA o nome da autora, pelos débitos inscritos na CDA de nº
1194927369, 1202757528, 1183585136 e 1199453129 e também que sejam
suspensos os protestos efetivados das CDAs nº 1194927369, 1202757528,
perante o 1º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de Guarulhos e os
protestos das CDAs nº 1183585136 e 1199453129, perante o 2º Tabelião de
Protestos de Letras e Títulos de Guarulhos e os protestos, por possuírem juros
em percentual superior à taxa SELIC, bem como sejam declarados ilegais e
inconstitucionais os juros aplicados às CDA's de números 1194927369,
1202757528, 1183585136 e 1199453129, por serem superiores à taxa SELIC,
devendo ser recalculado o valor devido, aplicando-se os juros limitados à taxa
SELIC – Possibilidade - Ausência das CDA's – Taxa Selic - Restou
incontroverso tendo em vista a confissão da apelada (FESP) em sua
contestação (fls. 215/230) da aplicação de juros superiores à SELIC - Em
29/04/2015 o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgou
a arguição de inconstitucionalidade nº 0007169-19.2015.8.26.0000, entendeu
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ser constitucional a citada lei e a possibilidade do protesto da CDA - Em que
pese o entendimento do Colendo Órgão Especial, não cabe o protesto em tela,
por fundamento diverso, qual seja, o previsto no artigo 805, do CPC vigente
(artigo 620, do CPC/1973) - Princípios da menor onerosidade ao devedor e da
razoabilidade para o credor - A Fazenda Pública, já possui a prerrogativa de
promover a execução fiscal pertinente com constrição judicial de bens do
devedor – Inteligência da Lei nº 6.830/80 e do Código Tributário Nacional – O
protesto da CDA inviabiliza a obtenção de crédito no sistema financeiro
causando danos graves aos devedores fiscais - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça –
Sentença que julgou improcedente a ação, reformada - Recurso da empresa
autora, provido.
(Relator: Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/03/2017)

(03/TP/16)

1001276-90.2015.8.26.0562 - Apelação cível – anulatória c/c pedido

de compensação por danos morais - Pretensão à inexigibilidade de débitos de
IPVA de veículo alienado, afastamento de protesto dos títulos executivos
decorrentes e indenização por danos morais – Improcedência – Inconformismo
– Descumprimento do artigo 14 do CTB – Dever de comunicação da venda do
veículo mantido, ainda que dispensada da averbação – Inteligência artigo 31 da
Portaria Detran nº 1.606/2005 - Responsabilidade tributária ao vendedor que
não comunica a transferência ao órgão de trânsito pelo pagamento de tributos Art. 4º, III da Lei Estadual nº 6.606/89 e art. 6º, II da Lei Estadual nº
13.296/2008 – Legitimidade dos protestos de CDAs – Ausência de
configuração de dano moral apto a ensejar a compensação – Sentença
mantida - Recurso desprovido.
(Relator: Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/02/2017)
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(03/TP/17)

1015891-26.2016.8.26.0053 - AÇÃO ANULATÓRIA - DIREITO

TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO – CABIMENTO –
TÍTULO EXECUTIVO QUE AINDA QUE GOZE DAS PRERROGATIVAS DE
LIQUIDEZ E CERTEZA, NÃO HÁ ÓBICE A QUE A FAZENDA PÚBLICA LEVE
A PROTESTO A CDA, OBSERVADA ESTA NOVA POSIÇÃO. NÃO HÁ COMO
IMPEDIR A PUBLICIDADE DE ATOS LAVRADOS POR REGISTROS
PÚBLICOS.

OS

CARTÓRIOS

EXISTEM

EXATAMENTE

COM

ESSA

FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DO ART.
123 DO CTN. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/03/2017)
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3. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

(03/RCPN/1)

1042037-34.2014.8.26.0002 - Embargos de terceiro. Fase de

cumprimento

de

sentença.

Cartório

de

Registro

Civil.

Ausência

de

personalidade jurídica. Hipótese em que é responsável pela dívida apenas o
tabelião que o administrava ao tempo da contratação. Sentença mantida.
Apelação improvida.
(Relator: Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2017)

(03/RCPN/2)

1009676-05.2014.8.26.0053 - RESTABELECIMENTO DE PENSÃO

POR MORTE – CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO À FILHA SOLTEIRA DE
SERVIDORA

PÚBLICA

ESTADUAL

FALECIDA

–

CASAMENTO

NO

EXTERIOR. Beneficiária da pensão que contraiu novo matrimônio – Pretensão
ao restabelecimento do benefício – Inadmissibilidade – Ocorrência de causa de
extinção da pensão por morte. REGISTRO DE CASAMENTO CELEBRADO
NO ESTRANGEIRO – A ausência do registro no Brasil de casamento ocorrido
no exterior não conduz à declaração de que a autora mantém o estado civil de
solteira – O casamento celebrado no exterior, ainda que não registrado no
Brasil, aqui produz efeitos – Ato de natureza meramente declaratória –
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Ratificação da sentença de
improcedência, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo, com acréscimo de fundamentação. Recurso não
provido.
(Relator: Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 15/02/2017)

(03/RCPN/3)

1033005-29.2014.8.26.0576 - RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS

MATERIAIS E MORAIS. REGISTRO CIVIL. ERRO EM ASSENTO DE ÓBITO.
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Inclusão de CPF em assento de óbito. Insurgência contra sentença de
improcedência. Reforma parcial. Responsabilidade civil objetiva dos notários e
oficiais de registro. Artigos 37, §6º da CF e 22 da Lei 8.935/94. Danos materiais
não demonstrados. Danos morais, por sua vez, presumidos. Condenação
determinada. Recurso parcialmente provido.
(Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/02/2017)

(03/RCPN/4)

1019040-16.2015.8.26.0554 - Registro Civil – Retificação –

Supressão do patronímico do cônjuge para reassunção do nome de solteira Possibilidade – Concordância expressa do marido e ausência de prejuízo a
terceiros - Ação julgada procedente – Recurso provido.
(Relator: Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento:
27/01/2017)

(03/RCPN/5)

2057376-51.2016.8.26.0000

- AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

Procedimento de jurisdição voluntária em que os requerentes pretendem
retificação de assento de registro civil. Determinação do MM. Juízo de primeiro
grau para que os postulantes apresentem assento de nascimento do país de
origem devidamente traduzido. Pertinência. Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.
(Relator: Costa Netto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
31/01/2017)

(03/RCPN/6)

0002796-91.2013.8.26.0459 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

Assento de Casamento. Pretensão de inclusão do patronímico do marido morto
em 1984. Não acolhimento. Princípio da imutabilidade do nome, salvo motivo
relevante excepcional. Arts. 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. Caso que
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não se enquadra nas exceções legais. Inexistência de erro no ato registrário.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(Relatora: Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Pitangueiras - Vara Única; Data do Julgamento:
08/02/2017)

(03/RCPN/7)

0000482-54.2015.8.26.0120 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

INCLUSÃO DO PATRONÍMICO DA FAMÍLIA MATERNA. Possibilidade de
alteração do nome civil, desde que exista justo motivo e não haja prejuízos.
Autor que deseja possuir o sobrenome pelo qual a família é conhecida na
região onde mora. Ausência de prejuízo ou insegurança pública. Inexistência
de óbice legal. Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso
provido.
(Relatora: Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 1ª Vara; Data do Julgamento:
22/02/2017)

(03/RCPN/8)

0012829-96.2013.8.26.0506 - REGISTRO CIVIL – PEDIDO DE

RETIFICAÇÃO DE PRENOME. Ausência de motivação suficiente para a
retificação. Prenome que não o expõe ao ridículo, situação vexatória ou
confusão. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Relatora: Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2017)

(03/RCPN/9)

0002892-81.2014.8.26.0553 - Ação de retificação de assento de

nascimento – Introdução de sobrenome materno para evitar homonímia –
Possibilidade – Artigo 56 da Lei de Registros Públicos - Pretensão de
substituição da partícula "da" (Silva) para "e" Silva – Impossibilidade –
Atendimento ao princípio da imutabilidade do nome – Necessidade de
preservação da identidade paterna – Ausência de comprovação de qualquer
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comprometimento da autora em relação ao uso da mesma partícula constante
do sobrenome paterno – Recurso provido.
(Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 20ª Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Santo Anastácio - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/03/2017)

(03/RCPN/10)

2231047-18.2016.8.26.0000 - REGISTRO CIVIL – RESTAURAÇÃO

DE ASSENTO DE NASCIMENTO (REGISTRO TARDIO) – Decisão que
determinou a juntada de certidão de batismo da autora, certidão de nascimento
dos irmãos, certidão do Distribuidor Cível Estadual e Federal dos Estados de
São Paulo e Bahia, bem como Cartórios de Protesto de ambos os Estados, das
Justiças Eleitoral e do Trabalho e documento médico que ateste seu
nascimento – Descabimento – Inicial que veio instruída com os documentos
pessoais da autora, bem como informações do Cartório do Registro Civil de
origem (demonstrando o local e data de nascimento da autora) –
Desnecessidade de juntada das demais certidões – Demanda que busca, na
verdade, registro tardio de nascimento da autora, tendo em vista escritura de
reconhecimento de filiação firmada por escritura pública pelo respectivo genitor
- Autora que é pessoa idosa e assistida pela Defensoria Pública –
Necessidade, no entanto, de juntada de cópias legíveis dos documentos que
instruem a inicial, conforme indicado pela d. Procuradoria Geral de Justiça –
Decisão reformada– Recurso parcialmente provido.
(Relator: Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 15/03/2017)

(03/RCPN/11)

0000985-58.2014.8.26.0428 - APELAÇÃO - Ação de Retificação de

Registro Público - Pretensão do autor em retificar seu assento civil para alterar
o nome e a data de nascimento - Sentença de parcial procedência, que
determinou a retificação do nome do autor - Inconformismo – Alegação de que
a data do seu nascimento é notoriamente aquela que constava na 1ª via da sua
certidão de nascimento – Ausência de justo motivo para a retificação de
assento pretendida - Caso em que restou comprovado que houve erro na
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expedição da 1ª via da certidão de nascimento do autor, sendo corrigida a sua
data de nascimento quando da expedição da 2ª via – Assento civil que reflete a
verdade real, advinda de fato natural e jurídico - Recurso desprovido.
(Relator: José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento:
28/03/2017)

(03/RCPN/12)

0001173-94.2015.8.26.0176 - Apelação. Retificação de certidão de

casamento. Assento em perfeita harmonia com a certidão de nascimento da
autora. Equívocos, ao que consta, quando da emissão dos demais documentos
juntados pela requerente. Necessidade da autora efetuar a regularização do
seu nome junto aos órgãos de identificação, bem como no INSS.
Improcedência mantida. Recurso improvido.
(Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª
Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial;
Data do Julgamento: 31/03/2017)

(03/RCPN/13)

1014295-60.2016.8.26.0100 - REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO.

PRETENDIDA

REINSERÇÃO

DE

PATRONÍMICO

ADOTADO

PELA

REQUERENTE EM RAZÃO DE SEU MATRIMÔNIO E SUPRIMIDO POR
OCASIÃO

DO

DIVÓRCIO.

INADMISSIBILIDADE.

HIPÓTESE

DESENQUADRADA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA LEI DE REGISTROS
PÚBLICOS. CASO, ADEMAIS, EM QUE AS ALEGAÇÕES DA AUTORA DE
QUE DESCONHECIA ALUDIDA ALTERAÇÃO E DE QUE HAVERIA
DISTINÇÃO ENTRE SEU SOBRENOME E OS DOS FILHOS NÃO PODE SER
ACOLHIDA. AUTORA QUE É ADVOGADA E ESTAVA NA POSSE DA
CERTIDÃO DE CASAMENTO. FILHOS JÁ MAIORES E SUPRESSÃO DE
PATRONÍNIMO QUE OCORREU HÁ QUASE VINTE ANOS, SEM TER A
REQUERENTE

INDICADO

QUALQUER

SITUAÇÃO

ESPECÍFICA

E

CONCRETA A JUSTIFICAR SEU REQUERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.
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(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 2ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento:
01/02/2017)
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4. REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E DE
EMPRESAS MERCANTIS

(03/RCPJEM/1)

1001094-20.2015.8.26.0299

-

AÇÃO

CIVIL

COLETIVA

–

MUNICÍPIO DE JANDIRA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS – QUINQUÊNIO - Extinção do processo sem resolução do mérito
– Ausência de pressuposto processual – Ocorrência – Entidade sindical que
não possui registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Imprescindibilidade.
Insuficiência do registro apenas no Cartório de Pessoas Jurídicas. Arts. 512 e
558, § 1º, da CLT. Entendimento firmado no STF e no STJ. Precedentes.
Recurso desprovido.
(Relatora: Cristina Cotrofe; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público;
Foro de Jandira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/03/2017)

(03/RCPJEM/2)

1001435-32.2016.8.26.0648 - ALVARÁ. Pretensão de herdeiros

dos sócios falecidos de sociedade limitada, objetivando obter autorização para
representar a empresa. Decreto extintivo por inadequação, sob o fundamento
de existir inventário em processamento. Apelam os autores sustentando serem
sucessores dos sócios falecidos e o objeto do pedido é possibilitar a venda do
patrimônio da empresa; em razão da nota de devolução do Oficial de Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, veio a pleitear o alvará; nos inventários já foi
realizada a partilha, referente à cota social da empresa; patrimônio necessita
ser regularizado e transferido aos herdeiros posteriormente aos adquirentes
dos lotes compromissados pela empresa. Descabimento. Empresa formada por
dois sócios falecidos, com inventários já finalizados. Sucessores pleiteiam
alvará para que um dos herdeiros represente a sociedade de forma genérica e
por prazo indeterminado. Inadmissibilidade. Hipótese de dissolução e
liquidação dos haveres, ou habilitação nos autos de inventário, com partilha
das cotas sociais. Inteligência dos art. 1.028, 1.034, II, e 1.102 do CC. Nota de
devolução do Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas não pode ser superada
através de pedido de alvará. Recurso improvido.
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(Relator: James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 05/03/2017)

(03/RCPJEM/3)

1034600-92.2016.8.26.0576 - LICITAÇÃO. Concorrência pública.

1. Quadro societário idêntico ao de outra empresa proibida de licitar e de
contratar temporariamente com o Poder Público, decretada em sede de liminar
em ação por ato de improbidade administrativa. Pretensão da segunda
colocada no certame de estender o impedimento à vencedora e obter a
desconsideração da personalidade jurídica. Ofensa ao disposto no art. 5º, LVII,
da CR. Personalidade da pessoa jurídica diversa daquela ostentada pelos seus
sócios. Desconsideração que, na previsão do NCPC, enseja instauração de
incidente (art. 133), a demandar produção de provas (art. 135), inviável na
estreita via do mandamus. 2. Balanço patrimonial registrado no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais na comarca de sua sede. Inabilitação por
ausência de registro na Junta Comercial. Inadmissibilidade. Atribuição
acometida ao registrador que encaminhará cópia à JUCESP. Exigência não
prevista no edital ou no art. 31, I, da Lei nº 8.666/93. 3. Ordem denegada em
primeiro grau. Recurso provido para conceder a segurança.
(Relator: Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público;
Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/02/2017)

(03/RCPJEM/4)

2247310-28.2016.8.26.0000 - Agravo de instrumento. Nomeação

de administrador provisório para pessoa jurídica. Interlocutória que nomeou a
agravada. Decisão mantida. A pessoa jurídica não está devidamente
representada, haja vista não constar o registro da última eleição. A finalidade
do administrador provisório é apenas conferir legitimidade a algum dos
associados para gerir a pessoa jurídica e convocar a assembleia na qual se
elegerá a nova diretoria. Agravo desprovido.
(Relator: Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Mairiporã - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/02/2017)
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(03/RCPJEM/5)

1006631-66.2016.8.26.0006 - APELAÇÃO – Ação de Nomeação

de Administrador Provisório para Pessoa Jurídica – Sentença de extinção sem
exame do mérito, por falta de interesse processual – Inconformismo da autora
– Descabimento – Associação ré que dispõe de novo corpo diretivo, eleito no
âmbito da assembleia geral realizada em 26 de fevereiro de 2016, sendo
descabida a pretensão de nomeação de sua atual presidente como
"administradora provisória" – Apelo desprovido.
(Relator: José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4ª Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/03/2017)

(03/RCPJEM/6)

0042810-70.2012.8.26.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
COBRANÇA – Apelante, que se retirou do quadro societário da ré, mas não
promoveu a sua averbação no Registro Civil das Pessoas Jurídicas – Ato que
não gera efeitos contra terceiros – Citação da ré válida e revelia mantida - Ação
procedente – Recurso desprovido.
(Relator: Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2017)

(03/RCPJEM/7)

2195830-11.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento. Ação de

anulação de assembleia julgada parcialmente procedente – Declaração de
nulidade de assembleia realizada em 07.06.2014 com efeitos "ex tunc" –
Determinação de anulação do registro da ata que foi devidamente cumprida
pelo respectivo tabelionato – Incidente de cumprimento de sentença que foi
instaurado de forma indevida – Ausência de resistência no cumprimento do
julgado – Descabimento da fixação de honorários advocatícios – Litigância de
má-fé não caracterizada – Manutenção da decisão agravada. Nega-se
provimento ao recurso.
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(Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/02/2017)

(03/RCPJEM/8)

0176345-94.2009.8.26.0100 - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.

Morte do representante legal da locadora. Subsistência da pessoa jurídica.
Registro na Junta Comercial confere legitimidade ao recebedor que tem
poderes para tanto. Suspeita de fraude no registro não lhe retira a eficácia.
Dúvida injustificada quanto aos herdeiros do falecido. Pretensão consignatória
improcedente. Recurso não provido.
(Relator: Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento:
07/03/2017)

(03/RCPJEM/9)

2212385-06.2016.8.26.0000

-

DESCONSIDERAÇÃO

DE

PERSONALIDADE JURÍDICA – Pessoa jurídica ré em execução – Não
localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora – Sociedade
empresária que se tornou unipessoal há anos, sem integrar novos sócios, em
inobservância do prazo de 180 dias previsto no art. 1.033, IV, do Código Civil –
Inexistência de notícia acerca de eventual pedido, pelo sócio remanescente, de
transformação do registro da sociedade em empresário individual ou EIRELI,
conforme disposto no art. 1.033, parágrafo único, também do CC –
Responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente – Precedentes
deste Tribunal – Decisão interlocutória reformada, para deferimento do
incidente de desconsideração – Recurso provido.
(Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2017)

(03/RCPJEM/10)

1010660-14.2014.8.26.0562 - AÇÃO ORDINÁRIA – REGISTRO

NA JUNTA COMERCIAL – Pretensão de cancelamento de registro, perante a
Junta Comercial, de contrato social de pessoa jurídica com indevida inclusão
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da autora como sócia da empresa – Órgão administrativo que realizou a
verificação formal da documentação apresentada – Inteligência do artigo 40,
§2º, do Decreto n° 1.800/96 – Inocorrência de conduta dolosa ou culposa por
parte da JUCEPE – Todavia, possibilidade de a JUCEPE excluir seu nome
somente

dos

registros

relacionados

a

essa

empresa.

LAUDO

GRAFOTÉCNICO – Laudo técnico juntado aos autos pela autora, tendo sido
oportunizado o contraditório aos réus, que possui valor probatório e conclusivo
no sentido de que a assinatura aposta no campo atribuído à autora não
emanou de seu punho. Sentença de improcedência reformada. Recurso de
apelação parcialmente provido.
(Relator: Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/03/2017)
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5. REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

(03/RTD/1)

2242669-94.2016.8.26.0000 - Tutela de urgência – Ação declaratória

de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral –
Pretensão da autora à emissão de preceito ao réu, coagindo-o ao
cancelamento de protesto extrajudicial e à abstenção de cobranças de suposto
débito pelo uso de cartão de crédito – Pressupostos do art. 300 do novo CPC
não coexistentes – Prova documental inconciliável com o fato narrado pela
autora – Prova de registro de documento em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos, na forma da Lei n. 6.015/73, e não de protesto extrajudicial regido
pela Lei n. 9.492/97 – Prova atual de que não há inclusão em cadastros de
inadimplentes, e sim o envio de missivas propondo pagamento facilitado e
parcelado – Recurso desprovido.
(Relator: Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2017)

(03/RTD/2)

2254212-31.2015.8.26.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA. Negada

liminar. Anotação de gravame no órgão de trânsito. Contrato particular de
compra e venda com reserva de domínio. Descabida a exigência de registro no
Cartório de Títulos e Documentos. Código Civil, artigo 1361, § 1º, parte final.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido para conceder a
liminar.
(Relator: Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/03/20177)

(03/RTD/3)

2260414-87.2016.8.26.0000 - Agravo de instrumento – "Ação

declaratória de reconhecimento de domínio sobre bem móvel, cumulada com
pedido de manutenção de posse" – Tutela provisória – Deferimento –
Agravada, autora da ação, que tem a posse dos bens objeto da discussão –
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Agravante, ré, que celebrou com terceiro contrato de compra e venda com
reserva de domínio dos mesmos bens– Ausência de registro que importa
ineficácia "erga omnes" da cláusula – Manutenção da decisão agravada.
Embora a agravante tenha celebrado com terceiro contrato de compra e venda
com reserva de domínio dos bens sobre os quais versa o litígio, é incontroverso
que não registrou tal contrato no Registro de Títulos e documentos do domicílio
do comprador. Esse registro era imprescindível para que a cláusula valesse
contra terceiros e, sem ele, não há a eficácia erga omnes em favor da
agravante, consoante prevê a norma do artigo 522 do Código Civil. Por outro
lado, há de ser acrescentado que está prescrito no Código Civil que "considerase detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com
outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou
instruções suas" (art. 1.198, caput). Em seu artigo 1.196, o mesmo Estatuto
dispõe que se considerar possuidor "todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Facilmente
perceptível que a agravada usa os equipamentos em proveito próprio, sem
relação de subordinação à empresa AFAP ou à agravante, não sendo, no juízo
sumário aqui feito, mera detentora, já que celebrou com a primeira contrato que
continha a previsão de fornecimento dos equipamentos. Agravo desprovido.
(Relator: Lino Machado; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017)

(03/RCPJEM/4)

1047118-87.2016.8.26.0100

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL,
FUNDADA EM CONTRATOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME
DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APÓS
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, A
AUTORA DEIXOU DE IMPUGNAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
APOSTA

NOS

ANTECIPADO

DOCUMENTOS
DA

LIDE.

E

REQUEREU

COMPROVAÇÃO

DA

O

JULGAMENTO

EXISTÊNCIA

DE

CONTRATAÇÃO ENTRE A AUTORA E A CEDENTE DO CRÉDITO, POR
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MEIO DA JUNTADA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE
ASSINADO E ACOMPANHADO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ALÉM DISSO,
AS CERTIDÕES DO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL DEMONSTRAM A CESSÃO DO
CRÉDITO À RÉ. RECURSO IMPROVIDO.
(Relator: Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2017)

(03/RTD/5)

2221282-23.2016.8.26.0000/50000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

BUSCA E APREENSÃO -ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULOS - CÉDULAS
DE CRÉDITO BANCÁRIO - FALTA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - Tratando-se de veículos,
desnecessário para a constituição da propriedade fiduciária registro no Ofício
de Títulos e Documentos, bastando seja feito junto à repartição de trânsito,
com anotação no certificado de propriedade do bem - Inteligência do artigo
1361, § 1º, do Código Civil - SUPOSTA ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA
ATIVIDADE DA EMPRESA - Irrelevância - Contrato livremente celebrado entre
as partes - Ademais, circunstância alegada, mas não comprovada ("allegatio et
non probatio quasi non allegatio") - Agravo desprovido. AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Agravo de instrumento desprovido - Agravo interno
prejudicado.
(Relator: Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
15/02/2017)

(03/RTD/6)

2015786-60.2017.8.26.0000

-

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

Propriedade fiduciária sobre recebíveis. Determinação judicial para que
instituições financeiras se abstenham de realizar qualquer bloqueio, desconto
ou retenção de valores das contas da recuperanda. Registro do contrato
perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos ocorreu em data anterior
ao ajuizamento da recuperação judicial. Garantia fiduciária sobre direitos
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creditórios que a um primeiro exame se mostra hígida e tem natureza
extraconcursal. Artigo 49, §3º da LRF. Recurso provido.
(Relator: Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2017)

(03/RTD/7)

2194165-57.2016.8.26.0000 - Impugnação de crédito em recuperação

judicial. Decisão que classificou como quirografários valores decorrentes de
cédula de crédito bancário, diante da ausência de registro do título no Cartório
de Títulos e Documentos do domicílio da recuperanda. Agravo de instrumento
de credor. Análise da cédula que demonstra o registro em data anterior à
distribuição do pedido de recuperação. Atendimento das formalidades previstas
no § 1º do art. 1.361 do Código Civil e reafirmadas pela Súmula 60 deste
Tribunal. Extraconcursalidade do crédito demonstrada. Reforma da decisão
agravada. Agravo de instrumento provido.
(Relator: Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do
Julgamento: 21/02/2017)

(03/RTD/8)

2195677-75.2016.8.26.0000 - Agravo de instrumento. Recuperação

judicial. Cédulas de crédito bancário garantidas por Garantia Fiduciária.
Ausência de registro de referidos instrumentos de garantia perante o Cartório
de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, nos termos do art. 1.361,
§1º, do CC e da Súmula 60 do TJSP. Inexistência de incompatibilidade entre o
§1º do art. 1.361 do CC e o art. 66-B, caput, da Lei n. 4.728/95. Propriedade
fiduciária não constituída. Créditos respectivos submetidos aos efeitos da
recuperação judicial. Ainda que assim não fosse, o art. 42 da Lei n. 10.931/04
condiciona a eficácia da garantia real contra terceiros aos registros e
averbações exigidos pela lei. Garantia que se constitui entre as partes
independentemente do registro. Recuperação judicial que impõe o concurso de
credores. Agravante que não pretende se submeter aos seus efeitos.
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Impossibilidade. Garantia que está sendo oposta contra os demais credores, ou
seja, terceiros. Regularidade da decisão recorrida. Recurso improvido.
(Relator: Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/01/2017)

(03/RTD/9)

0267467-95.2012.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Instrumento de
cessão fiduciária de títulos de crédito em garantia – Propriedade fiduciária que
se constitui mediante o registro do título no Registro de Títulos e Documentos –
Inteligência do art. 1.361, § 1º, do Código Civil – Súmula nº 60 do E. TJSP –
Inexistência de registro anterior ao pedido de recuperação judicial – Recurso
não provido.
(Relator: Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 01/07/2013)

(03/RTD/10)

2157741-16.2016.8.26.0000 - Recuperação judicial. Impugnação de

crédito. Decisão que não reconheceu a extraconcursalidade de crédito oriundo
de cédula de crédito bancário e contrato de cessão fiduciária de direitos
creditórios, inserindo-o na classe dos quirografários. Agravo de instrumento do
credor. Natureza constitutiva do registro da propriedade fiduciária no Registro
de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, nos termos do § 1º do art.
1.361 do Código Civil. Credor que efetuou o registro dos contratos em local
distinto da sede das recuperandas. Súmula 60 do TJSP. Sujeição dos contratos
ao concurso de credores. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido.
(Relator: Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 9ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2017)
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(03/RTD/11)

2153642-03.2016.8.26.0000 - Recuperação judicial. Decisão que

determinou a restituição de valores descontados em razão de mora da
recuperanda no pagamento de cédulas de crédito bancário, durante o período
de suspensão previsto pelo art. 6º da Lei de Recuperações e Falências. Agravo
do credor. Análise das cédulas de crédito e de seus respectivos termos de
constituição de garantia de cessão fiduciária que demonstra seu registro no
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio da recuperanda, em data que
antecede a distribuição do pedido recuperacional. Elementos que indicam a
extraconcursalidade do crédito discutido, sendo inaplicáveis os efeitos do "stay
period" nos termos do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. Exceção de
mencionado dispositivo que abrange apenas os "bens de capital essenciais",
sendo excessivo admitir que recursos financeiros se enquadrem em tal
conceito. Aplicabilidade da previsão legal à cessão fiduciária de cédulas de
crédito bancário. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento
provido.
(Relator: Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 3ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/02/2017; Data de Registro: 09/03/2017)

(03/RTD/12)

0002280-61.2013.8.26.0042 - BUSCA E APREENSÃO. Alienação

Fiduciária. Prejudicialidade externa por conta de ação revisional inocorrente. A
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização
da mora (Súmula 380 do STJ). Regular constituição do devedor em mora.
Notificação extrajudicial por meio de cartório de registro de títulos e
documentos de comarca diversa da do domicílio do réu. Validade. Ato
praticado por oficial de registro que não está sujeito às normas que definem as
circunscrições geográficas. Purgação parcial da mora. Impossibilidade.
Pagamento que deve abranger a integralidade da dívida remanescente,
incluindo-se as parcelas vencidas e vincendas. Inteligência do artigo 3º, §2º do
Decreto-lei 911/69, na redação dada pela Lei 10.931, de 2004. Matéria decidida
em sede de recurso repetitivo no REsp 1.418.593/MS. Recurso desprovido.
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(Relator: Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017)

(03/RTD/13)

2244707-79.2016.8.26.0000 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Insurgência contra decisão que concedeu a
medida na forma liminar. Suspensão. Impossibilidade. Propositura de ação de
revisão contratual não configura questão prejudicial a impedir o normal
seguimento da busca e apreensão. Cobrança abusiva de encargos. Não
demonstração. Contrato estipulado livremente entre as partes. Teoria do
adimplemento substancial que não se ajusta ao caso em epígrafe. Constituição
em mora por meio do serviço do correio. Suficiência. Dicção do § 2º do art. 2º
do Decreto-Lei nº 911/69 com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, sendo
desnecessário o envio por meio de Cartório de Registro de Títulos e
Documentos. Purgação da mora por meio dos pagamentos das parcelas
vencidas que não se admite. Superação por força do enunciado no REsp
1.418.593/MS, julgado pelo E. STJ na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil/73. Recurso desprovido.
(Relator: Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento:
07/02/2017)

(03/RTD/14)

0050066-67.2013.8.26.0506 - Alienação fiduciária em garantia. Mora

do fiduciante. Ajuizamento de ação de busca e apreensão de veículo
automotor. Sentença de procedência. Ação revisional de cláusulas do contrato
de financiamento que não guarda conexidade com a presente ação, nem
constitui relação de prejudicialidade. Devedor regularmente constituído em
mora. Legalidade da notificação feita através de Cartório de Registro de Títulos
e Documentos da Comarca de Alagoas. Artigos 160 da Lei nº 6.015/73 e 12 da
Lei nº 8.935/94. Precedentes jurisprudenciais. Necessidade de pagamento da
integralidade da dívida e não das parcelas atrasadas. Matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do Código de
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Processo Civil (REsp 1.418.593/MS). Recurso improvido. A par do teor da
Súmula 380 do STJ, que dispõe que "a simples propositura da ação de revisão
de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", não há qualquer
elemento que identifique preponderância dos fundamentos alegados. É válida a
notificação do devedor fiduciante para constituí-lo em mora quando a entrega
se faz no endereço constante do contrato, sendo irrelevante que o ato tenha
sido realizado pelo serviço delegado dos serviços extrajudiciais de outra
unidade da federação. O registro feito é considerado facultativo (art. 127, VII,
da Lei 6015/73) e pode ser realizado em qualquer serventia específica do país.
Diante da atual dicção do parágrafo 1º, do artigo 3º, do Decreto-lei nº 911/69,
dada pela Lei nº 10.931/04, o devedor deve depositar o valor total da dívida
atualizada e não apenas as prestações vencidas até a data do depósito. Esse
posicionamento está em consonância com o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça sobre a questão, submetida à sistemática dos recursos
repetitivos, ficando decidido que "nos contratos firmados na vigência da Lei
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução
da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de
alienação fiduciária." (STJ - Resp 1.418.593/MS - rel. Min. Luis Felipe Salomão
- 2ª Seção - j. 14/05/2014 - DJe 27/05/2014 ).
(Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 25ª Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4ª. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/03/2017)

(03/RTD/15) 2255959-79.2016.8.26.0000

- BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - Notificação
extrajudicial enviada por Oficial de Cartório de Registro de Títulos e
Documentos , porém devolvida como "ausente" - Não caracterizada a mora Para comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja
recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando que o Cartório de Títulos e
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Documentos ou Serviço Notarial e Registral junte certidão de entrega positiva,
não podendo a ausência ser suprida - Recurso desprovido.
(Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única; Data do Julgamento:
02/02/2017)

(03/RTD/16)

0010298-08.2014.8.26.0084

-

APELAÇÃO.

ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR OFICIAL DO REGISTRO DE TÍTULO E
DOCUMENTOS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. VALIDADE. ATO
REALIZADO SOB SUPERVISÃO DE DELEGADO COM FÉ PÚBLICA E
INDEPENDENTE

DE

PRÉVIO

REGISTRO

SUFICIENTE

PARA

A

CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 160 DA LEI Nº 6.015/73
(LRP) E ART. 12 DA LEI Nº 8.935/94. PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE. RECURSO IMPROVIDO. Não se vislumbra ilegalidade na notificação
do devedor realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outro Estado da
Federação, que também goza de fé pública, considerada sua natureza jurídica
de apenas formalizar comunicação para constituição em mora e viabilizar o
ajuizamento de ação de busca e apreensão de bem dado como garantia.
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGAÇÃO DA MORA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E
VINCENDAS). POSIÇÃO PERFILHADA DE ACORDO COM A DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), NOS TERMOS DO ART. 543-C
DO CPC/1973. RECURSO IMPROVIDO. Para se reconhecer a possibilidade
de o devedor fiduciante reaver o bem objeto do contrato, deve pagar a
integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. A
solução proclamada emana do C. STJ em julgado formulado nos termos do art.
543-C do CPC/1973.
(Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento:
21/02/2017)
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6- REGISTRO DE IMÓVEIS

2193064-82.2016.8.26.0000

(03/RI/1)

AGRAVANTE BENEFICIÁRIO

- AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL.

DA

GRATUIDADE QUE

PRETENDE A

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS
PLEITEANDO OBTENÇÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS
LOCALIZADOS PELO PORTAL ELETRÔNICO DA ARISP. ADMISSIBILIDADE
À LUZ DO CASO CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1º, INC. IX DO
NCPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
10/01/2017)

2025022-36.2017.8.26.0000

(03/RI/2)

LOCAÇÃO

DE

IMÓVEL.

-

EXECUÇÃO

AGRAVO
DE

DE

INSTRUMENTO.

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE
IMÓVEL MEDIANTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA.
PROPRIEDADE

OFERECIDA

EM

CAUÇÃO

PARA

GARANTIA

DE

CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA

FIRMADO

ENTRE

A

FIADORA-EXECUTADA

E

TERCEIRO

(AGRAVANTE) NO CURSO DA LOCAÇÃO, OU SEJA, QUANDO EM
VIGÊNCIA A CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS.
IMÓVEL QUE AINDA PERTENCE À FIADORA-EXECUTADA (GARANTE), O
QUE

IMPEDE

O

LEVANTAMENTO

DA

CONSTRIÇÃO.

RECURSO

IMPROVIDO. No caso em julgamento, infere-se em cognição não exauriente, a
partir dos documentos que foram juntados nos autos do recurso, que o
compromisso de compra e venda do imóvel oferecido em caução para a
garantia do contrato de locação não foi devidamente registrado perante o
Cartório de Imóveis. Por isso, estranho à relação jurídica formada entre o
agravado-exequente (locador) e a fiadora-executada (interessada), o negócio
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jurídico não levado a registro, não tem a eficácia de gerar a validade ou a
transferência dos direitos que alega ter sobre o imóvel sem que o registro se
complete. Ademais, a matéria discutida deve ser reservada aos embargos de
terceiro, se, de fato, o ato judicial constritivo mostrar-se indevido.
(Relator: Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento:
14/03/2017)

(03/RI/3)

0001838-46.2014.8.26.0629 - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL

RURAL - DESTRUIÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA PARA CONDUÇÃO DE
ANIMAIS ATÉ LAGO VIZINHO - RÉU - RECONHECIMENTO DO FATO.
SERVIDÃO DE ÁGUA - CONTESTAÇÃO - FORMULAÇÃO DE PEDIDO INADMISSIBILIDADE

-

INSTITUTO

QUE

DEMANDA

EXPRESSA

CONSTITUIÇÃO PELOS PROPRIETÁRIOS OU ANTECESSORES COM
INSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INTELIGÊNCIA
DO ART. 1378 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO
DO RÉU NÃO PROVIDO.
(Relator: Antonio Luiz Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara
de Direito Privado; Foro de Tietê - 1ª Vara; Data do Julgamento:
02/02/2017)

(03/RI/4)

1029779-34.2016.8.26.0224 - APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –

Responsabilidade civil do Estado – Demandante que narra ter sofrido restrições
ao seu nome dimanadas do inadimplemento de cobranças de taxa de
fornecimento de água, referente a imóvel que jamais exerceu domínio –
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica, a afastar as
cobranças e as restrições que pesam sobre o seu nome, sem prejuízo à
indenização por danos morais – Hipótese dos autos que guarda relação com a
responsabilidade objetiva do Estado, estampada no artigo 37, §6º, da
Constituição Federal, tendo-se em vista se tratar de ato comissivo – Acervo
probatório colacionado que dá conta, com segurança, da irregularidade do
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registro do nome do demandante como titular das contas de consumo de água
– Autarquia municipal que procedeu ao cadastro com arrimo exclusivo em
dados fornecidos por incorporadora imobiliária ("Goldfarb 49 Empreendimentos
Imobilitários Ltda.') – Escritura pública do imóvel que demonstra a transmissão
direta do bem de raiz para terceiro (Eliene Ribeiro da Silva) sem qualquer
menção ao demandante – Elementos que são conclusivos acerca da
irregularidade do cadastro do demandante como titular das mencionadas
faturas, a contaminar a higidez das cobranças e restrições a ele impostas –
Situação espelhada nos autos que desborda do mero dissabor, revestindo-se
como dano moral in re ipsa, apta a gerar o mecanismo de responsabilidade civil
do ente público – Valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau que não
comporta reparos, já que razoável e proporcional às circunstâncias fáticas
delineadas nos autos – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença
mantida, com observação quanto aos consectários legais incidentes sobre o
valor da condenação – Recursos não providos.
(Relator: Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de
Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/03/2017)

(03/RI/5)

1013753- 90.2015.8.26.0451 - Embargos de terceiro – Bem imóvel –

Compromisso particular de compra e venda – Registro de Imóveis –
Sucumbência – Princípio da causalidade Não tendo sido efetuado o registro do
compromisso particular de compra e venda (ante a ausência de escritura
pública), perante o Cartório de Imóveis, bem como, não adotando por muitos
anos, qualquer diligência a fim de compelir as vendedoras à regularização da
documentação do imóvel e à outorga da respectiva escritura, os embargantes
deram causa à constrição indevida, devendo arcar com os ônus da
sucumbência em atenção ao princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ).
Ação procedente. Recurso improvido.
(Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2017)
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(03/RI/6)

2191948-41.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento. Tutela de

urgência – Bloqueio da matrícula de imóvel pertencente à agravante – Não
configuração do pressuposto da verossimilhança das alegações – Agravante
que é titular do domínio de imóvel objeto da matrícula de n° 84.031 do 1°
Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos – Agravado que afirma que o
título seria inidôneo à comprovação da propriedade, observando-se os termos
de sentença proferida em ação de reintegração de posse na qual discutida a
validade da transcrição de n° 46.610 do 12° Cartório de Registro de Imóveis da
Capital que deu origem à Matrícula n° 84.031 do 1° Cartório de Registro de
Imóveis de Guarulhos – Indícios de serem distintas as áreas de titularidade
dominial da agravante e aquela que alegam os agravados de sua titularidade –
Questão acerca da validade da transcrição n° 46.610 do 12° Cartório de
Registro de Imóveis da Capital que foi tratada na fundamentação da sentença
proferida na ação de reintegração de posse e não em sua parte dispositiva, o
que faria coisa julgada – Anulação da transcrição n° 46.610 que, em sede de
cognição sumária, não restou demonstrada – Reforma da decisão agravada.
Dá-se provimento ao recurso.
(Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/02/2017)

(03/RI/7)

0011475-75.2013.8.26.0008 - Apelação. Embargos de Terceiro.

Execução de título judicial. 1. A doação de imóvel para os descendentes nos
autos da ação de divórcio consensual, devidamente homologada por sentença
transitada em julgado, constitui ato jurídico perfeito, com validade e eficácia
equivalente à escrituração pública, ainda que ausente registro posterior no
cartório de imóveis. Precedentes do TJSP e do STJ. 2. Nada obstante a
escritura de compra e venda e a respectiva matrícula do imóvel indicarem a
transferência do bem à embargada, tem-se que a r. sentença homologatória do
acordo de divórcio foi proferida em 06 de abril de 2006, portanto anos antes do
ajuizamento da ação de execução (2013), da ação de despejo c.c. cobrança
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(2012) e até mesmo da assinatura do contrato que originou o débito executado
(2010). 3. Tendo em vista o efetivo exercício da posse justa do imóvel pelos
embargantes como donos fossem, fundamental o reconhecimento de que o
posterior contrato firmado entre a embargada e o executado não tem o condão
de lhes obstar o exercício possessório. Recurso não provido.
(Relatora: Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2017)

(03/RI/8)

1041093-92.2015.8.26.0100 - Embargos de terceiro - penhora sobre

bem imóvel - matéria exclusivamente de direito - desnecessidade de produção
de outras provas - cerceamento de defesa inocorrente - Compromisso de
Compra e Venda não registrado no Cartório de Registro de Imóveis - alienante
que continua a ser havida como dona do imóvel - ausência de ilegalidade na
penhora oferecida - contrição mantida - fins de prequestionamento - recurso
improvido.
(Relator: Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento:
07/03/2017)

(03/RI/9)

2187663-05.2016.8.26.0000 - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL -

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA - Pleito de incidência sobre imóvel dado por terceiros como caução
- Desnecessária a participação dos caucionantes na fase de conhecimento, ao
contrário da fiança - Averbação da garantia na matrícula do imóvel, junto ao
Cartório de Registro de Imóveis - Intimação pessoal dos caucionantes sobre a
constrição a ser realizada - Decisão reformada - Recurso provido.
(Relator: Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento:
02/02/2017)
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(03/RI/10)

0014085-71.2009.8.26.0132 - Adjudicação compulsória - Ilegitimidade

de parte do titular de domínio afastada - Comprovação de que o cedente dos
direitos havia recebido do titular de domínio, um apartamento em troca dos
serviços de engenharia prestado no terreno dos apelantes - Prescrição Demanda

não

sujeita

a

esta

causa

extintiva,

salvo

usucapião

-

Imprescindibilidade de prévia regularização do imóvel, possibilitando o registro
do título judicial requerido pertinente a imóvel desmembrado perante o serviço
competente – Princípio da especificidade registrária, artigo 176, inciso II, item
3, da Lei n° 6.766/79 - Eventual procedência do pedido levaria à emissão de
título insuscetível de registro perante o mapa imobiliário - Recurso desprovido,
com alteração, contudo, de ofício, da sentença, para declarar a extinção do
processo, sem resolução do mérito, dada a falta de interesse de agir,
modalidade adequação, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.
(Relator: J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2017)

(03/RI/11)

1022863-48.2015.8.26.0602 - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Ação

movida contra quem não é titular do domínio perante o Cartório de Registro de
Imóveis. Impossibilidade. Pessoas jurídicas distintas que não se confundem.
Ilegitimidade passiva. RECURSO PREJUDICADO com EXTINÇÃO DO
PROCESSO, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil, com inversão da condenação sucumbencial.
(Relatora: Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2017)

(03/RI/12)

0504355-52.2013.8.26.0127 - IPTU – DECISÃO PROFERIDA NOS

RESP NOS 1.111.202/SP E 1.110.551 CONCLUIU PELA LEGITIMIDADE
PASSIVA TANTO DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) DO
IMÓVEL, QUANTO DO SEU PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR) –
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JULGAMENTO

DA

APELAÇÃO

NO

SENTIDO

DE

QUE

HAVENDO

REGISTRO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NO
COMPETENTE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RESTA AFASTADA
A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR
–

REGISTRO

IMOBILIÁRIO

QUE

TRANSFERE

AO

PROMITENTE

COMPRADOR O DIREITO REAL À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, PASSANDO
ESTE A POSSUIR O BEM COM "ANIMUS DOMINI" – EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO DIRETA COM O OBJETO DA EXAÇÃO SUFICIENTE PARA A
LEGITIMAÇÃO COMO CONTRIBUINTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.417 DO
CÓDIGO CIVIL – ORIENTAÇÃO DO COLENDO STJ APLICÁVEL APENAS ÀS
HIPÓTESES DE AUSÊNCIA DO REFERIDO REGISTRO – INEXISTÊNCIA DE
CONFLITO ENTRE AS REFERIDAS DECISÕES – MANUTENÇÃO DO
JULGADO.
(Relator: Francisco Olavo; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público;
Foro de Carapicuíba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 09/03/2017)

(03/RI/13)

0045420-83.2011.8.26.0053 - MANDANDO DE SEGURANÇA – IPTU

– Município de São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Subrogação no preço depositado – Emprego do artigo 130, parágrafo único, do
CTN – Ausência de responsabilidade tributária das autoras sobre os débitos
precedentes à arrematação – Falta de expressa atribuição desta sujeição
passiva, ademais, no respectivo edital – Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça – Violação de direito líquido e certo - Sentença mantida – Recurso
oficial improvido.
(Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/03/2017)

(03/RI/14)

1041114-15.2015.8.26.0053 - APELAÇÃO - Imóvel adquirido em hasta

pública - Inexigibilidade, com relação ao arrematante, de débitos tributários
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anteriores à arrematação - Inteligência do art. 130, § único do Código Tributário
Nacional – Ausência de responsabilidade tributária do arrematante por
eventuais débitos anteriores à arrematação – Expedição de certidão negativa
de débito – Possibilidade. SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/03/2017)

(03/RI/15)

2175717-36.2016.8.26.0000 - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Execução

fiscal ajuizada em face do proprietário de imóvel, para cobrança de IPTU dos
exercícios de 2006 a 2009 – Municipalidade de Jundiaí – Alegação de que o
imóvel jamais pertenceu à executada e de que o registro da propriedade em
seu nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis decorreu de equívoco
ocorrido quando da cisão de empresa da qual se originou - Irrelevância Decretação da invalidade e cancelamento do registro que somente poderão
ocorrer mediante ação própria, nos termos do § 2º do artigo 1.245 do Código
Civil e, até que isso aconteça, ela continuará a ser tida como dona do imóvel -–
Convenções particulares que não podem ser opostas à Fazenda Pública Aplicação à espécie do disposto nos artigos 34 e 123 do CTN – Ausência de
comprovação de que a ação de usucapião ajuizada pela real proprietária já foi
julgada, com reconhecimento do direito ali pleiteado - Necessidade da
manutenção da excipiente no polo passivo da relação jurídica processual, para
viabilizar o registro da penhora e não vulnerar o princípio da continuidade dos
registros e a segurança dos negócios imobiliários, bem como a possibilitar a
transferência do domínio do imóvel em hasta pública – Exceção de préexecutividade corretamente rejeitada – Recurso desprovido.
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/03/2017)

(03/RI/16) 1528587-57.2015.8.26.0090

- APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU do

exercício de 2013 - Ilegitimidade passiva ad causam – Dívida inscrita contra
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quem não era proprietário ou possuidor do imóvel - Desídia da municipalidade
em não diligenciar junto ao Cartório de Registro de Imóveis - Sentença mantida
- Recurso desprovido.
(Relator: Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 09/03/2017)

2197232-30.2016.8.26.0000

(03/RI/17)

-

TRIBUTÁRIO

–

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1999 a
2002 – MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – Decisão que rejeitou a exceção de
pré-executividade – Recurso interposto pela executada. ILEGITIMIDADE
PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executada, compromissária vendedora, que
vendeu o imóvel, mas não efetuou o registro junto ao Cartório de Registro de
Imóveis - Agravante que ainda ostenta no Cartório de Registro de Imóveis a
condição

de

proprietária

do

imóvel

-

Legitimidade

concomitante

do

compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo
passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário
Nacional - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15ª
Câmara de Direito Público - Decisão mantida. Recurso desprovido.
(Relator: Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/01/2017)

(03/RI/18)

em

0002046-17.2012.8.26.0268 - AGRAVO RETIDO – Pretensão reiterada

sede

de

preliminar

de

cerceamento

de

defesa

–

Tese

de

imprescindibilidade da produção do depoimento pessoal dos Embargantes Cerceamento de defesa inocorrente – Produção probatória que, além de
preclusa, revelava-se inócua, porquanto as questões referidas já foram
demonstradas pelos documentos coligidos – Cerceamento de defesa não
caracterizado – Nulidade inexistente – Preliminar afastada – Agravo retido dos
Embargados João Darci e Zeni Dorigon não provido. EMBARGOS DE
TERCEIRO – Imóvel constrito em execução hipotecária – Alegação de
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aquisição da propriedade por usucapião - Discussão incidental que não
interfere em ação autônoma proposta pelos Embargantes para tal finalidade –
Eventual acolhimento da exceção de usucapião nesta sede que, diante da
inobservância das formalidades legais, não enseja registro junto ao Cartório de
Imóveis – Elementos probatórios que são incapazes de ensejar, nestes autos,
o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Imóvel transferido pelo mutuário
aos Embargantes, sem anuência do credor hipotecário, por meio de
negociação formalizada por mero recibo desprovido de autenticação ou
reconhecimento de firma – Inadimplemento que ensejou o ajuizamento de
medidas constritivas sobre o imóvel – Circunstâncias que afastam tanto a
existência de animus domini quanto a posse sem oposição dos Embargantes –
Sentença reformada – Recursos providos.
(Relator: Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento:
20/03/2017)

(03/RI/19)

0004049-56.2007.8.26.0223 - DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO.

CANCELAMENTO DE REGISTROS. Caso concreto no qual os coautores
buscavam o reconhecimento da nulidade dos registros número 2 e 3, da
matrícula imobiliária número 66652, do Cartório de Registro de Imóveis de
Guarujá. Em tese, a consequência da nulidade invocada faria com que o imóvel
controverso voltasse a ter como titular a empresa Gaivota Comércio de
Embarcações e Investimentos Imobiliários e com isto se garantiria que o bem
pudesse ser (ainda que parcialmente) inventariado em razão do falecimento de
um dos sócios, José Berloffe. Sentença, todavia, de improcedência dos
pedidos, na origem, responsabilizados os coautores, ainda, como litigantes de
má-fé. Recurso de Apelação dos coautores. Insurgência que se revela
infundada. Empresa Gaivota Comércio de Embarcações que não obstante
tivesse realmente encerrado suas atividades, mantivera a condição de
proprietária do bem imóvel objeto da matricula número 66652, situação que
permitia a negociação econômica do bem. Inexistente razoabilidade na
interpretação defendida pelos coautores no sentido de que a única finalidade
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do imóvel seria a de esperar o falecimento de todos os sócios possibilitando
indicação sucessória sucessiva, situação irreal e que contrariava a expressão
econômica do bem, afrontando-se, ainda, a função social da propriedade. Fato
é que não se poderia interpretar de maneira indevidamente extensiva uma
vedação que se mostrava específica e dizia respeito tão somente à vedação à
prática de qualquer tipo de atividade a partir da data de 15/12/1990. Sob outro
prisma, igualmente não havia mínima razoabilidade na pretensão que ignorava
o incontroverso fato indicativo de que os coautores já venderam e já receberam
o valor correspondente às suas frações ideais. Tal recebimento efetivamente
se deu em 1998 (fls. 47) inadmissível, portanto, que se pudesse depois
postular com vistas à anulação dos registros originados de transações às quais
se manifestara expressa anuência, caracterizado, assim, o sempre reprovável
comportamento contraditório. Necessário respeito aos princípios da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva, não se admitindo o comportamento contraditório
(venire contra factum proprium). Recurso de Apelação dos coautores não
provido, preservada a sentença guerreada, inclusive, em matéria de
sancionamento dos apelantes como litigantes dotados de má-fé.
(Relator: Alexandre Bucci; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2017)

(03/RI/20)

1000292-91.2015.8.26.0470 - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL -

AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA
E VENDA DE LOTES E REGISTRO DE MENCIONADO INSTRUMENTO
PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - Ação julgada
improcedente em primeiro grau - Apelante que não pretende a condenação da
empresa loteadora "Momentum Empreendimentos Imobiliários", à obrigação de
outorgar as escrituras públicas do lote adquirido, mas simples autorização para
a lavratura, sem que tal importe em descumprimento de ordens judiciais
proferidas em autos de Ação Civil Pública - Decisões proferidas em ACP que
geraram fundadas dúvidas quanto à possibilidade de a loteadora outorgar
escrituras relativas a lotes compromissados anteriormente à antecipação dos
efeitos da tutela naqueles autos - Decisões que impedem a loteadora de
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efetuar novas alienações e de outorgar novas escrituras públicas de compra e
venda, mas não obstam a continuidade de pagamento das parcelas vincendas
dos lotes já compromissados, permitindo apenas o registro perante o Cartório
de Registro de Imóveis das escrituras lavradas anteriormente a 26/03/2013 Juízo da ACP que remeteu os adquirentes de lotes à propositura de pedidos
individuais de alvarás - No caso, o lote foi compromissado à apelante antes de
26/03/2013, não configurando nova alienação - Apelante que faz jus à outorga
de escritura de compra e venda, que não importará em descumprimento de
ordens judiciais proferidas em ACP - Pedido de alvará deferido, para que seja
autorizada a lavratura da escritura pública de compra e venda dos lotes, com a
ressalva de que a outorga é ato da loteadora que está condicionado ao
cumprimento das obrigações assumidas pela apelante no compromisso Escritura, que, neste caso, poderá ser registrada perante o Cartório de Registro
de Imóveis - Pedido de alvará também deferido para este fim, garantindo-se o
direito da compromissária compradora adimplente à efetiva transmissão do lote
- Sentença reformada para julgar a ação procedente - RECURSO PROVIDO.
(Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 28/03/2017)

(03/RI/21)

2173080-49.2015.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Decisão que, nos autos da "ação anulatória de procedimento de retificação de
registro imobiliário" movida pelo ora agravado, deferiu antecipação de tutela
para determinar o bloqueio da matrícula nº 40.400, do Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas dos Municípios de
Arujá, Igaratá e Santa Isabel. 2. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo
273 do Código de Processo Civil/1973. Decisão mantida. 3. Agravo de
instrumento não provido.
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(Relator: Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Isabel - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento:
14/03/2017)

(03/RI/22)

1028789-27.2015.8.26.0564 - CAUTELAR – COMPROMISSO DE

COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 9.514/97) – LEILÃO – SUSPENSÃO DO
PROCEDIMENTO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – VIA PROCESSUAL
INADEQUADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO
CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTO JURÍDICO
ALTERADO (ARTIGO. 267, I C.C. ARTIGO 285, V, AMBOS DO CPC/73) –
LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento:
14/03/2017)

(03/RI/23)

0002429-77.2011.8.26.0058 - Contrato bancário – Bem imóvel –

Alienação Fiduciária – Saldo residual - Prescrição. 1. Prescreve em cinco anos,
computados da data do pagamento da última prestação, a pretensão para
cobrança de saldo residual decorrente de financiamento para aquisição de
imóvel. Inteligência do art. 206, §5º, I, do CC. 2. Incontroversa a quitação do
preço, extingue-se o pacto adjeto de alienação fiduciária, fazendo-se as
necessárias anotações junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 3. Danos
morais. A cobrança de dívida, sem imposição de situação vexatória ao
devedor, não configura o dever de indenizar. Recurso provido, em parte, para
decretar a inexigibilidade da divida perseguida e a baixa da alienação fiduciária
do imóvel.
(Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Agudos - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/03/2017)
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(03/RI/24)

2184006-55.2016.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM

IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C.C. REVISIONAL. Procedimento de consolidação da propriedade
regularmente efetuado pelo banco-agravado, com notificação feita pelo cartório
de Registro de Imóveis e posterior designação de leilão, em estrita obediência
ao disposto nos artigos 26 e 27 da Lei Federal nº 9.514/97. Pedido de
antecipação dos efeitos da tutela visando à suspensão do procedimento
extrajudicial. Ausência dos requisitos legais. Indeferimento. Súmula 380 do E.
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento:
02/02/2017)

(03/RI/25)

1008846-24.2016.8.26.0003 - Alienação fiduciária de imóvel. Anulatória

de atos jurídicos. Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário,
após a regular constituição em mora dos devedores fiduciantes. Autores que
foram intimados pelo 14º Cartório de Registro de Imóveis, acerca de sua mora,
nos exatos termos do artigo 26 da Lei 9514/97. Autores que pleiteiam Leilão
extrajudicial que se encontra suspenso em razão da antecipação de tutela
concedida neste processo e mantida por este relator. Quando determinada
nova data, os autores deverão ser intimados da nova data. Exegese do artigo
36, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei nº 70/66, aplicável ao caso por
força do disposto no artigo 39, inciso II, da Lei nº 9.514/97. Entendimento
consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Improcedência da ação,
que fica mantida. Recurso improvido.
(Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2017)

(03/RI/26)

2234186-75.2016.8.26.0000 - Ação de reintegração de posse – imóvel

financiado com garantia de alienação fiduciária – liminar deferida –
irregularidade na intimação pessoal não verificada – intimação por cartório de
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registro que goza de fé pública – arguições de irregularidade na intimação por
edital – leilões negativos – direito do credor fiduciário à reintegração após a
consolidação da propriedade em seu nome – agravo de instrumento não
provido.
(Relator: Eros Piceli; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2017)

(03/RI/27)

2253087-91.2016.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de reconhecimento
de fraude à execução – Alienação do bem durante o curso da execução –
Inexistência, entretanto, de registro da penhora do bem alienado junto ao
Cartório de Registro de Imóveis – Má-fé da adquirente, ademais, não
comprovada – Súmula nº 375 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça –
Decisão mantida – Agravo improvido.
(Relator: Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2017)

(03/RI/28)

0001130-16.2012.8.26.0160 - EMBARGOS DE TERCEIROS. Fração

ideal de 29/120 do imóvel que era objeto da matricula 6863, Cartório de
Registro de Imóveis de Descalvado, vendida por Nerilda Aparecida Zago Ruiz
em 17 de maio de 2000 e adquirida pelos embargantes em 19 de agosto de
2005, imóvel depois fracionado nas matrículas 16.426, 16.427, 16.428 e
16.429. Considerada como em fraude à execução, declarada a ineficácia da
venda e determinada a penhora, em execução fiscal contra Nerilda Aparecida
Zago Ruiz, instaurada em 2010. Redação que vigorava ao tempo da alienação,
feita em 17 de maio de 2005, do artigo 185 do Código Tributário nacional, antes
das alterações introduzidas pela Lei Complementar 118, de 09-02-2005, que
exigia a existência de execução em andamento para considerar fraudulenta a
alienação. Como as execuções são posteriores, o bem em questão, alienado
antes, não pode ser alcançado. Recurso provido para julgar procedentes os
embargos, com inversão dos ônus da sucumbência.
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(Relator: Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público;
Foro de Descalvado - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/03/2017)

(03/RI/29)

0000753-16.2015.8.26.0653

-

EMBARGOS

DE

TERCEIRO

-

INOCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO - PENHORA INVÁLIDA Demonstração de que o imóvel foi alienado antes da citação do vendedor do
imóvel na ação de execução - Irrelevância da falta de registro no cartório de
imóveis - Posse dos embargantes que advém de instrumento particular de
compromisso de compra e venda e cessão de direitos e obrigações (Súmula
84-STJ) - Como regra, o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente (Súmula 375-STJ) - Embargantes que demonstraram sua boa-fé na
aquisição do imóvel em discussão - Sentença de procedência mantida RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO –
SUCUMBÊNCIA

–

CUSTAS

PROCESSUAIS

E

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – ALIENAÇÃO SUCESSIVA - A imposição do ônus da
sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se os
embargantes é que deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro,
devem arcar com o pagamento das custas e despesas processuais – A
embargada, ao postular a penhora do bem, não poderia supor que o imóvel já
havia sido alienado a terceiros, não podendo, assim, responder pelas verbas
sucumbenciais decorrentes dos embargos de terceiros - Ausência de registro
do compromisso de compra e venda que não pode prejudicar a exequente
embargada - DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DOS EMBARGANTES.
(Relator: Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Vargem Grande do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/03/2017)

(03/RI/30)

2119005-26.2016.8.26.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –

COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada
reconheceu a fraude à execução, para declarar a ineficácia da doação (feita
pelo Executado à sua filha) e para deferir a penhora sobre a cota parte
pertencente ao Executado, correspondente a 50% do imóvel matriculado sob
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os números 58.741, 58.742 e 58.304, no 10º Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo, condenando o Executado ao pagamento de multa de 10% do
valor do débito por prática de ato atentatório à dignidade da Justiça – Realizada
a doação da propriedade do imóvel de matrículas número 58.741, 58.742 e
58.304 à filha do Executado, em data posterior à ciência ao ajuizamento da
ação – Intuito de ocultação de patrimônio – Comprovada a má-fé do terceiro
adquirente – Caracterizada a fraude à execução – Não comprovada a alegação
de que o imóvel penhorado constitui bem de família – RECURSO DO
EXECUTADO IMPROVIDO
(Relator: Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento:
27/01/2017)

(03/RI/31)

1000384-58.2016.8.26.0624

-

APELAÇÃO

–

EMBARGOS

DE

TERCEIRO – Aquisição de bem imóvel – Compromisso de compra e venda –
Inexistência de Registro do Título no RI competente – INDISPONIBILIDADE
DO BEM IMÓVEL por decisão judicial proferida em ação civil pública em
Outubro/2009 – Pretensão à Desconstituição do ato que culminou no
Embaraço judicial do bem – ADMISSIBILIDADE – SÚMULA 84 DO C. STJ –
compromisso de compra e venda CELEBRADO ANTES DA DECRETAÇÃO DE
Indisponibilidade e registrado no 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras
e Títulos – FÉ PÚBLICA DO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE
CONLUIO ENTRE AS PARTES – BOA-FÉ DOS EMBARGANTES –
PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA – SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REFORMA
– EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO.
(Relator: Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito
Público; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017)

(03/RI/32)

1025901-66.2015.8.26.0053 - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ITBI

– Município de São Paulo – Integralização do capital social do autor com bem
imóvel - Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis – Fato
gerador do ITBI não configurado – Repetição devida - RECURSO PROVIDO.
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(Relator: Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/02/2017

(03/RI/33)

2112943-67.2016.8.26.0000/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Agravo de Instrumento -- Mandado de Segurança - ITBI - Incidência de
correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre transação e o
registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Inteligência do art. 97, §
2º, do CTN - Alegação de obscuridade - Inocorrência - Pretendida rediscussão
da matéria - Impossibilidade - Não cabe, em sede de embargos de declaração,
rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Recurso com caráter infringente
- Embargos de declaração rejeitados.
(Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/02/2017)

(03/RI/34)

1027631-78.2016.8.26.0053 - Apelação em mandado de segurança -

ITBI - Auto de infração - Constituição de sociedade com incorporação de bens
móveis ao patrimônio da sociedade - Revogação da transferência do ativo para
o patrimônio social da empresa impetrante - Imóvel que não foi incorporado à
empresa impetrante, mas vendido para terceiro - Ausência de registro no
Cartório de Registro de Imóveis - Pretensão da cobrança do imposto contando
como fato gerador a data da ata da Assembleia - Inadmissibilidade - O fato
gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o
registro no Cartório de Imóveis - Sentença mantida em reexame necessário Recurso desprovido.
(Relator: Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2017)
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(03/RI/35)

1007747-63.2016.8.26.0053 - ITBI -- Mandado de Segurança - Imóvel

arrematado em hasta pública - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder
ao valor da aquisição judicial – Momento de ocorrência do fato gerador: registro
da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis – A alíquota
aplicável é aquela em vigor quando do registro do título aquisitivo (art. 144,
CTN) -- Precedentes do STJ e desta C. Câmara RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS
(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/03/2017)

(03/RI/36)

1023818-14.2014.8.26.0053

-

APELAÇÃO

–

MANDADO

DE

SEGURANÇA – ITBI – Cessão de direitos – Discussão acerca do fato gerador
do referido imposto – Ocorrência apenas com a transferência efetiva da
propriedade ou do domínio útil através do registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente – Situação esta não verificada na hipótese sub judice –
Vastos precedentes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.
(Relator: Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18ª Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2017)

(03/RI/37)

1000092-23.2015.8.26.0361 - IMPOSTO – ITBI -- Imóvel adquirido

mediante compromisso de compra e venda ainda não registrado - Fato gerador
do imposto só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis -- Exegese dos artigos 156, inciso II,
da Constituição Federal, 35 e 110 do Código Tributário Nacional e 1.245 do
Código Civil – Repetição do indébito devida -- Sentença mantida RECURSO
NÃO PROVIDO
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(Relator: Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/02/2017)

(03/RI/38)

0002164-51.2015.8.26.0247 - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI –

FATO GERADOR – EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE
IMOBILIÁRIA - OCORRÊNCIA COM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE
IMÓVEIS – PRECEDENTES - CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
(Relator: Francisco Olavo; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público;
Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 16/02/2017)

(03/RI/39)

1002620-47.2016.8.26.0053

-

APELAÇÃO

-

MANDADO

DE

SEGURANÇA - ITBI - Município de São Paulo - Pretendida isenção do tributo
por sócio retirante quanto à imóvel dado como pagamento dos haveres
correspondentes a sua cota social - Inocorrência de extinção da pessoa jurídica
- Imposto devido - Inteligência do artigo 156, § 2º, inciso I da Constituição
Federal - Fato gerador que somente ocorre no momento do registro do título
translativo no Registro de Imóveis

- Recurso provido em parte.

(Relator: Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/03/2017)

(03/RI/40)

1019458-24.2016.8.26.0196

-

MANDADO

DE

SEGURANÇA

-

Pretensão ao registro de transferência de imóvel independentemente da
apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) – Ausência de
demonstração de atos concretos que revelem a potencialidade de lesão a
direito líquido e certo, necessária à impetração de mandado de segurança
preventivo – Matéria de cunho registral, que deve ser objeto de declaração de
dúvida a ser apresentada perante o Corregedor Permanente do Cartório de
Registro de Imóveis (art. 198 da Lei nº 6.015/73) - Inadequação da via eleita –
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Sentença de denegação da ordem prestigiada, sob fundamento diverso Recurso não provido.
(Relator: Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público;
Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
06/03/2017)
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7- RESPONSABILIDADE DOS TABELIÃES E
REGISTRADORES

7.1. RESPONSABILIDADE CIVIL

(03/RCPN/1)

1019875-85.2014.8.26.0506 - Ação de cobrança - serviços

cartorários - cartório de registro civil - cerceamento de defesa inexistente comprovada a relação jurídica entre as partes - perícia grafotécnica
desnecessária - mantido o valor dos honorários advocatícios - apelação não
provida.
(Relator: Eros Piceli; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2017; Data de
Registro: 02/02/2017)

(03/RCPN/2)

1003991-21.2015.8.26.0590 - Ação declaratória cumulada com

indenização. Ajuizamento em face do Tabelião. Nota promissória protestada.
Alegação de falsidade do título. Falta de interesse de agir quanto à pretensão
declaratória, e improcedência da pretensão indenizatória. Sentença mantida.
Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.
(Relator: Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
27/03/2017)

(03/RCPN/3)

1005600-47.2015.8.26.0361

-

ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

E

CIVIL

–

– JUNTA COMERCIAL –

REGISTRO – FRAUDE – DANOS MORAIS – FALTA DE NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO ADMINISTRATIVA E O RESULTADO
DANOSO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
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terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF). 2. Pedido de indenização pelo registro
indevido em cadastro de microempreendedor individual. Atuação da JUCESP
que se limita à verificação da regularidade formal dos atos levados a registro.
Inexistência de verificação da veracidade do conteúdo. Ausência de danos
decorrentes do registro por si só. Falta de nexo causal entre a ação
administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Sentença
reformada Recurso provido.
(Relator: Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/02/2017)

7.2. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

(03/RATTR/1)

0047319-08.2016.8.26.0000 - Conflito Negativo de Competência –

Ação de Reclamação Trabalhista – Autor que trabalhou em Serventia
Extrajudicial, sob o regime estatutário - Ação movida em face do Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais do 16º Subdistrito da Mooca – Serviço
público delegado que se enquadra na competência da Vara Especializada Competência da Vara da Fazenda Pública - Conflito julgado procedente, para
declarar a competência do MM. Juízo suscitante (10a. Vara da Fazenda
Pública da Capital).
(Relator: Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 30/01/2017)

(03/RATTR/2)

1000371-74.2015.8.26.0210 - APELAÇÃO – Ação Declaratória –

Pretensão ao reconhecimento de tempo de serviço prestado na qualidade de
aprendiz ao então Cartório de Registro Civil do 1º Subdistrito de Barretos-SP,
no período de 02/03/1978 a 30/11/1978 – Sentença de procedência
pronunciada em primeiro grau – Ilegitimidade ad causam – Ao receber a
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delegação do Estado, o titular passa ser agente público, equiparando-se aos
servidores públicos, aplicando-se, assim, o disposto no artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal – Legitimidade reconhecida – Prescrição quinquenal
afastada – As ações que visam à obtenção de declaração de tempo de serviço,
ou seja, que buscam o reconhecimento da existência de uma relação jurídica
constituem em ações declaratórios puras, sendo, portanto, imprescritível –
RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM SERVENTIA
NÃO OFICIALIZADA – Aprendiz que exerceu a função de Auxiliar de Cartório
de Registro Civil – Contagem de tempo de serviço prestado antes do advento
da CF/88 e CE/89 – Admissibilidade – Tempo de serviço contado para todos os
fins, de acordo com o artigo 1º da Lei nº 2.888/54, alterada pela Lei nº 7.487/62
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – O controle de frequência
do requerente ficava a cargo do órgão responsável pela guarda-mirim – Folha
de pagamento de responsabilidade do titular do cartório ou o órgão ao qual
vinculado – Ônus da prova que incumbe à requerida, nos termos do artigo 373,
inciso II do CPC/15 – SUMULA 149 DO STJ – Inaplicável – Prova documental
e também testemunhal a respeito da efetiva prestação do serviço –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – Responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento das contribuições devidas é do titular da serventia não oficializada
ou órgão no qual vinculado – Autor não pode se prejudicar pela falta de
fiscalização da requerida – Sentença mantida – Reexame necessário,
considerado interposto, e recurso da FESP improvidos.
(Relator: Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público;
Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/03/2017)

(03/RATTR/3)

0000673-29.2014.8.26.0575 - Servidor público estadual. Contagem

de tempo de serviço prestado entre 1977 e 1981 em Cartório de Registro de
Imóveis para fins remuneratórios e previdenciários. Possibilidade. Precedentes.
Prova documental e testemunhal demonstrando a prestação do serviço no
período. Sentença mantida. Recurso não provido.
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(Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 06/03/2017)

7.3 RESPONSABILIDADE CRIMINAL

(03/RCrimTR/1)

0015377-94.2007.8.26.0477 - Uso de sinal público falsificado (art.

296, § 1º, I, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Falsidade de selos de reconhecimento de firma, atestada pericialmente nos
autos. Palavras incriminadoras de vítimas e testemunha. Condenação
imperiosa. Responsabilização inevitável. Estelionato e receptação (art. 171,
'caput', e art. 180, 'caput', ambos do Cód. Penal). Extinção de punibilidade.
Ausência de recurso ministerial. Pena em concreto de 1 ano e 6 meses de
reclusão, para cada delito. Lapso prescricional de 4 anos (art. 109, V, do Cód.
Penal). Período ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença. Arts. 109, V, cc. 110, § 1º e, ainda, 107, V, todos do
Cód. Penal. Apelo improvido, decretando-se, de ofício, a prescrição retroativa
da pretensão punitiva quanto aos crimes de estelionato e receptação.
(Relator: Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal
Extraordinária; Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Criminal; Data do
Julgamento: 07/02/2017)

7.4. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

(03/RCTR/1 0524632-45.2013.8.26.0562/50000

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– Exceção de pré-executividade – Município de Santos – Multa sobre ISSQN
exercício de 2004 –– Oficial de Registro e Título e Documentos de Pessoa
Jurídica – Acórdão que reconheceu a decadência do direito da municipalidade Alegação de omissão por ambas as partes – Pelo contribuinte: Alegação de
omissão quanto ao trânsito em julgado de sentença favorável e inexistência de
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relação jurídica por inconstitucionalidade do art. 54 da Lei Municipal nº 3710/71
– Pela municipalidade: Alegação de omissão quanto ao obstáculo judicial que
suspendia a eficácia da norma autorizadora do lançamento tributário Inexistência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão - Recursos
com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre
pontos já apreciados na solução do litígio – Embargos de Declaração de ambas
as partes rejeitados.
(Relator: Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/02/2017)

(03/RCTR/2)

1001622-02.2015.8.26.0575 - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –

ITBI – Autos de infração e imposição de multa em face de conduta imputada ao
Delegatário de Registro de Imóveis, por ter registrado no período de 2009 a
2010 escrituras de venda e compra, sem a apresentação do recolhimento do
ITBI – Aplicação de multa e responsabilidade solidária pelo pagamento do
tributo não recolhido – Impossibilidade no caso concreto – Identificação da
conduta de preposto do registrador, consistente em apropriação indevida dos
valores que seriam destinados para quitação daquele tributo, mediante
falsificação da chancela mecânica das guias de recolhimento, apurada em
ação civil pública, com a sua responsabilização e condenação – Ausência,
ademais, de prova da impossibilidade de recolhimento do tributo por parte dos
contribuintes, a inibir a regra da responsabilidade solidária do registrador
prevista no art. 134, inciso VI do CTN - Dever do registrador que se limita a
fiscalizar o recolhimento em si do tributo – Inteligência do art. 30, inciso XI da
Lei

nº

8935/1994

–

Não

configuração

de

falsificação

grosseira

–

Impossibilidade de aplicação da multa prevista em lei municipal aos notários e
registradores, que se sujeitam a regime jurídico regrado por lei de competência
privativa da União (art. 22, XXV da CF), com reconhecimento de
inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do TJSP de leis análogas e
precedentes STF – Sentença que julgou procedente o pedido, confirmada por
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seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da decadência
parcial e imposição de verba honorária – Recurso improvido.
(Relator: Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2ª Vara; Data do Julgamento:
09/02/2017)

(03/RCTR/3)

0013334-30.2009.8.26.0053/50002 - AGRAVO REGIMENTAL –

Decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário – ISS – Serviços –
Registrais – Notariais. Matéria idêntica ao leading case de inexistência de
repercussão geral. - A questão referente à delimitação da base de cálculo do
imposto sobre serviços de qualquer natureza devido pela prestação de serviços
de registros públicos, cartorários e notariais é matéria idêntica à examinada
pela Suprema Corte, no leading case ARE n. 699.362/RS. Manutenção do
decidido.
(Relator: Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial de
Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2017)

(03/RCTR/4)

1003214-52.2015.8.26.0132

-

CARTÓRIO

EXTRAJUDICIAL.

Contagem de tempo como servidor de serviço de Cartório extrajudicial para
aposentadoria e demais fins de direito. Período anterior à edição da
Constituição Federal de 1988 – Possibilidade. Aplicabilidade das Leis nºs
2.888/54 e 7.454/62. Comprovação. Natureza pública do serviço prestado.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
(Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público;
Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2017)

(03/RCTR/5)

0266736-66.2007.8.26.0100

-

ADMINISTRATIVO-

DISPENSA

IMOTIVADA DE ESCREVENTE LOTADA EM TABELIONATO NÃO OPTANTE
PELO REGIME CELETISTA- COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO
DECRETO-LEI COMPLEMENTAR 3/69- REGIME JURÍDICO ESPECIAL OU
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"HÍBRIDO" DECORRENTE DO ART. 48, §2º DA LEI FEDERAL Nº 8.935/1994
– NORMA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA INSTITUÍDA PELO
PROVIMENTO

Nº

14/91,

VIGENTE

À

EDIÇÃO

DA

LEI

FEDERAL

SUPRAMENCIONADA, QUE DISPÔS EXPRESSAMENTE SOBRE NORMAS
DE PESSOAL DAS SERVENTIAS NÃO-OFICIALIZADAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO- NÃO OBSTANTE CONFIRAM OS ARTS. 20 E 21 DA LEI
8.935/1994 AUTONOMIA ADMINISTRATIVA À OFICIAL TITULAR INCLUSIVE
NO QUE TANGE AO ESTABELECIMENTO DE NORMAS, CONDIÇÕES E
OBRIGAÇÕES RELATIVAS ÀS ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÕES E DE
REMUNERAÇÃO DE SEUS PREPOSTOS DE MODO A OBTER A MELHOR
QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE RIGOR QUE SE
OBSERVE O REGIME VIGENTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DOS
ESCREVENTES SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL OU "HÍBRIDO" NÃO
OPTANTES PELO REGIME CELELISTA – DISPENSA OU DEMISSÃO DA
SERVIDORA ADMISSÍVEL, PORÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO

CAPITULADA

NOS

ART.

49

E

SEGUINTES

DO

PROVIMENTO 14/91- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(Relator: Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento:
29/03/2017)
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8. USUCAPIÃO

(03/USU/1)

1020137-27.2015.8.26.0562

-

AÇÃO

DE

DECLARAÇÃO

DE

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 –
Município de Santos – Procedência da ação declaratória de débito fiscal em
primeiro grau – Alegação de falta de registro no cartório de imóveis e ação de
usucapião que não conferiu propriedade à possuidora – Impossibilidade de
acolhimento desta razão recursal – Autor que não se afigura contribuinte do
referido imposto pelo decurso de tempo em reivindicar a propriedade do imóvel,
por interpretação do artigo 34 do CTN – Ilegitimidade "ad causam", para
integrar o polo passivo da execução, quando o imóvel já se encontrava com
possuidor usucapiente desde o ano da compra em 1983, conforme sentença
nos autos da ação reivindicatória – Perda da posse e da propriedade Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido.
(Relator: Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/03/2017)

(03/USU/2)

1005458-69.2015.8.26.0126 - Desapropriação – Imóvel declarado de

utilidade pública para implantação da Rodovia Nova Tamoios – Procedência Condenação da expropriante ao pagamento de indenização, conforme indicado
no laudo pericial prévio em favor dos expropriados, possuidores do imóvel
objeto da demanda – Insurgência – Pretensão de condicionar o levantamento
da indenização à prova de domínio do bem, com o registro de titularidade em
cartório

de

registro

imobiliário

–

Descabimento

–

Expropriados

que

comprovaram exercer a posse pacífica do bem por muitos anos – Existência de
contrato de compra e venda do imóvel – Elementos consistentes –
Possibilidade de realização do levantamento sem apresentação de registro Lineamento doutrinário – Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça
- Sentença mantida - Recurso desprovido.
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(Relator: Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público;
Foro de Caraguatatuba - 1° Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2017)

(03/USU/3)

2159091-73.2015.8.26.0000 - Mandado de segurança impetrado

contra imissão na posse de imóvel decorrente de arrematação em Execução
Fiscal. Reconhecimento da legitimidade ativa dos impetrantes, terceiros
titulares de direitos decorrentes da posse do imóvel arrematado, conforme
usucapião em curso, e que em nenhum momento foram cientificados da
execução fiscal ou intimados da hasta pública. Citação na usucapião, que a
exemplo da penhora e da arrematação na execução fiscal, não foram
registradas no cartório imobiliário, em desacordo com o art. 167 da Lei n.
6.015/1973. Prenotações que não se confundem com o registro. Lançamento
efetivado, dívida inscrita e execução ajuizada contra pessoa que faleceu anos
antes do fato gerador do tributo. Pedido de substituição do sujeito passivo feito
somente após a arrematação. Nulidade da execução e da arrematação dela
decorrente, nos termos da Súmula 392 do STJ. Imóvel levado a leilão quase
seis anos após estimativa de valor apresentada por quem não era o executado,
sem atualização monetária e por valor bastante inferior àquele apontado pela
própria municipalidade como sendo o seu valor venal. Intimação para a hasta
pública de pessoa diversa do executado. Lance aceito em primeira praça de
valor inferior ao do valor venal do imóvel. Reconhecimento de nulidade e do
preço vil. Súmulas 122 e 128 do STJ. Ordem concedida para se tornar sem
efeito a arrematação e o mandado de imissão na posse dela decorrente, nos
termos do art. 694, § 1º, do CPC/1973, vigente á época dos atos. Execução
fiscal extinta nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973.
(Relator: Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito
Público; Foro de Caraguatatuba - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 09/03/2017)

(03/USU/4)

2199211-27.2016.8.26.0000 - TUTELA PROVISÓRIA – Ação de

usucapião – Autora que pleiteia, em sede de liminar, a proteção da sua posse,
pela alegação de iminência de esbulho decorrente do cumprimento de ordem
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de desocupação advinda de outra ação – Indeferimento pelo juízo de origem –
Inconformismo da demandante – Não acolhimento – Imóvel penhorado e
arrematado pelo ora réu em sede de reclamação trabalhista por este ajuizada
na justiça especializada – Carta de arrematação devidamente registrada junto
ao cartório imobiliário – Autora que cumula pretensões de natureza distinta,
possessória e petitória, na mesma demanda – Descabimento – Ação de
usucapião que não é possessória típica – Disputada a posse com base em
alegação de domínio, prevalece a exercida pelo réu, titular do direito de
propriedade decorrente do registro da carta de arrematação – Súmula nº. 487
do STF – Ajuizamento da demanda de usucapião que não obsta o
cumprimento da ordem de imissão na posse – Art. 1.210, § 2º, do Código Civil
– Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido
(Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2017)

(03/USU/5)

1021626-46.2015.8.26.0224

-

APELAÇÃO.

USUCAPIÃO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E CERTIDÃO VINTENÁRIA. 1. . O
artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que caberá ao Estado prestar
"assistência jurídica integral e gratuita aos que provarem insuficiência de
recursos". A presunção legal de pobreza decorrente da afirmação feita pelos
requerentes do benefício é relativa e deve ser analisada juntamente com outros
elementos do processo. No caso, a declaração de pobreza firmada pelos réus
se mostra compatível com a necessidade alegada, porquanto da análise dos
autos não há quaisquer sinais de riqueza a enfraquecê-la. 2. Somente podem
ser tidos como documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de
usucapião aqueles previstos no rol do art. 942 do CPC. Outros documentos ou
informações de interesse da casa podem ser apresentados em outra
oportunidade. Daí se extrai a inexigibilidade da certidão vintenária referida pelo
D. Magistrado, 3. Quanto à matrícula do imóvel, embora desejável a
apresentação, desde logo, ou da certidão negativa extraída junto ao Cartório de
Registro de Imóveis correspondente, sua falta não pode implicar em desmedido
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sacrifício aos autores, afigurando-se razoável, diante das peculiaridades do
caso concreto, relativizar a exigência dos documentos e admitir o regular
processamento da demanda. Na falta das matrículas, a descrição do imóvel
feita na inicial pelos autores, com a indicação das dimensões dos terrenos e
dos lotes confrontantes e seus proprietários é suficiente para identificar o
imóvel e permitir o prosseguimento da demanda. 4. Ficou demonstrada a
hipossuficiência dos autores, e, diante do mandamento constitucional, não há
dúvida de que a isenção decorrente da gratuidade de justiça que lhes foi
deferida deverá abranger também as despesas de cartórios extrajudiciais
relacionadas à requisição de certidões relevantes ao julgamento do pedido. 5.
Recurso provido para determinar o prosseguimento da demanda, bem como
para deferir a assistência judiciária gratuita aos autores.
(Relator: Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2017)

(03/USU/6)

0001185-38.2011.8.26.0180 - Ação de usucapião – Imóvel que já se

encontra registrado em nome dos autores – Escritura de divisão amigável do
imóvel firmada pelos condôminos – Ausência de interesse jurídico – Via
processual inadequada – Autores que deverão dar cumprimento às exigências
feitas pelo Cartório de Registro de Imóveis para promover a divisão do imóvel e
individualização das áreas – Alteração de fundamento – Recurso não provido,
com observação.
(Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 20ª Câmara
Extraordinária de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 1ª
Vara; Data do Julgamento: 30/01/2017)

(03/USU/7)

0091472-39.2005.8.26.0477 - Apelação Cível. Ação de usucapião

constitucional urbana – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso de
apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo – Preliminar de não
conhecimento do recurso afastada – Impossibilidade, em tese, de aquisição da
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propriedade de bem público pela via de usucapião – Alegação de que o imóvel
usucapiendo está localizado nos limites do Sítio Momboatuba, do qual a
Fazenda do Estado de São Paulo é condômina – Feito que não se encontrava
em condições de imediato julgamento – Necessidade de juntada de certidão
dos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de São Vicente, Praia
Grande e Santos com informações atualizadas do registro da área denominada
Sítio Momboatuba e, especialmente, do lote de terreno nº 10, da quadra 18, do
Loteamento Vila Sônia, 2ª Gleba – Necessidade, igualmente, da apresentação
de documentos relacionados à adjudicação de parte ideal do Sítio Momboatuba
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Cerceamento de defesa
configurado – Anulação da sentença que se impõe, com determinação –
Litigância de má-fé da apelante não configurada. Dá-se provimento ao recurso
de apelação para o fim de anular a sentença, com determinação.
(Relator: Christine Santini; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Praia Grande - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2017)

(03/USU/8)

4001386-83.2013.8.26.0602 - RECURSO – Apelação da autora –

Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de
reintegração de posse – Inadmissibilidade – Não caracterizada afronta aos arts.
126, 128, 130, 131, 145 e 420, par. 1º, e 458, todos do CPC/1973 –
Cerceamento de defesa, não configurado – Pretensão de retomada da alegada
posse sobre o imóvel fundada no direito de propriedade, atribuindo a prática de
esbulho possessório ao réu - Caracterizada a natureza petitória da ação –
Posse da autora não comprovada - Preliminar afastada - Recurso improvido.
RECURSO – Apelo adesivo do réu – Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a ação de reintegração de posse – Pleiteia o
reconhecimento

da

usucapião

e

consequente

registro

imobiliário

Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 1.240 do Código Civil – A posse
exercida pelo réu não é mansa e pacífica - Recurso improvido.
(Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2017)
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(03/USU/9)

1000929-07.2014.8.26.0590 - APELAÇÃO – Ação de Usucapião –

Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos
267, I e 284, § único, do CPC – Inconformismo, alegando que embora
inexistente registro perante o CRI os documentos apresentados comprovam a
individualização do imóvel usucapiendo perante a Prefeitura, que possui a
posse mansa e pacifica do imóvel por mais de 15 anos, e que a existência de
uma notificação recebida das supostas detentoras do imóvel apenas em 2014,
sem nada comprovar a respeito não afasta o seu direito de pleitear o
reconhecimento do usucapião - Imóvel não registrado -Irregularidade do
loteamento não obsta o pleito de reconhecimento da prescrição aquisitiva –
Recurso provido para anular a sentença.
(Relator: José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de
Direito Privado; Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2017)

1020218-41.2014.8.26.0196

(03/USU/10)

ORDINÁRIA

–

INDEFERIMENTO

RECONHECIMENTO

DE

-

APELAÇÃO

DA

INICIAL

USUCAPIÃO

–
–

CONSENSUAL

USUCAPIÃO
PEDIDO

–

FALTA

DE
DE

INTERESSE RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR
ESCRITURA PUBLICA E REGISTRO – RECURSO NÃO PROVIDO.
(Relator: Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 10ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2017)

(03/USU/11)

0000337-62.2013.8.26.0477 - USUCAPIÃO - Reconhecimento da

prescrição aquisitiva em apartamento situado em condomínio irregular Indeferimento da inicial e extinção do processo - Inconformismo - Acolhimento Usucapião que, por ser forma originária de aquisição da propriedade, não se
sujeita à existência de prévio registro - Precedente deste Egrégio Tribunal Interesse processual/adequação que está presente - Sentença cassada Recurso provido.
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(Relator: J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento:
29/03/2017)

(03/USU/12)

2109779-94.2016.8.26.0000 - Agravo de Instrumento – Usucapião -

Sentença de procedência, com trânsito em julgado e expedição do mandado de
registro - Alegação de erro no registro do percentual de cada proprietário Prestação jurisdicional esgotada - Existência, inclusive, de venda de fração
ideal por coproprietário – Agravante que deverá ser valer da ação própria para
fazer valer seu direito – Decisão mantida - Recurso desprovido.
(Relator: J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2017)

(03/USU/13)

1004491-29.2014.8.26.0071 - EXTINÇÃO DO PROCESSO -

Usucapião extraordinário – Bem imóvel – citação pessoal dos proprietários do
imóvel e dos seus confinantes como regra - art. 942 do CPC/73, então vigente Citação por edital não vedada, prevista para o caso de desconhecimento do
réu ou de seu paradeiro, desde que exauridos todos os meios de pesquisas e
diligências para obter a informação - Art. 232, I, do referido diploma processual
– Caso em que conhecidos apenas o nº de CPF de alguns proprietários,
cabendo ao juízo a tentativa de encontrar seus paradeiros, por meio dos
convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário, como o Infojud e o Infoseg,
dada a impossibilidade de sua realização pelos autores - Recomendação
contida em Comunicado da Presidência deste Tribunal – Possibilidade de
citação editalícia dos proprietários cuja única informação é o nome –
Impossibilidade de obtenção de outros dados de pessoas desconhecidas –
Confinantes com nome e endereço conhecidos – Desnecessidade de outros
dados – Extinção afastada – Recurso provido, com determinação quanto à
diligência do juízo através dos sistemas Infojud e o Infoseg.
(Relator: Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017)
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(03/USU/14)

0017182-55.2010.8.26.0161 - APELAÇÃO - Ação de Usucapião -

Nulidade de citação - Reconhecimento - Edital contendo erro crasso no tocante
à descrição dos fatos e resumo do pedido inicial - Ausência no edital de citação
do nome de Márcia Rodrigues de Souza e sucessores, esposa do réu Jamir
Claro de Souza, que também figura como titular de domínio do bem no
Registro de Imóveis - Ação distribuída em Julho/2010, sob a égide do
CPC/1973 - Ausência de intervenção do Ministério Público - Necessidade de
intimação para manifestar interesse - Inteligência dos artigos 246 e 944 do
CPC/1973 c/c o artigo 12, § 1º, da Lei nº 10.257/2001 - Incidência da regra de
transição dos §§ 1º e 2º, do art. 1.046 do CPC/2015. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
(Relator: Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2017)
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9- MISCELÂNEA

(03/Misc/1)

0061284-53.2016.8.26.0000 - CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Recurso de apelação. Insurgência contra sentença de extinção de Ação de
Prestação de Contas. Discussão acerca dos valores de despesas e
emolumentos recebidos e das quantias a serem apuradas pelo 1º Tabelionato
de Protesto de Franca-SP, relativamente aos protestos lavrados no período de
titularidade interina da serventia exercida pelo requerente (Lei Estadual nº
11.331/2002, itens 2 e 6). Competência para o processamento e julgamento de
recursos que é definida pelo pedido formulado na petição inicial da ação (artigo
103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Serviços notariais que são delegados a particulares pelo Poder Público e
detêm natureza de serviço público (artigo 236, da Constituição Federal).
Matéria submetida ao regime jurídico de direito público, pertinente, portanto, à
Seção de Direito Público. Pedido inicial que não guarda relação direta, mas
somente reflexa, com o pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza. Inaplicável, à espécie, a competência preferencial das 14ª, 15ª e 18ª
Câmaras de Direito Público para as ações relativas a tributos municipais (art.
3º, inciso II, da Resolução 623/2013). Fixação da competência da 8ª Câmara
de Direito Público. Conflito procedente, com determinação de encaminhamento
dos autos à 8ª Câmara de Direito Público.
(Relator: Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Franca
- 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2017)
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